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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ fallstudie av fem specialpedagogers arbete med specialundervisning i 

matematik. Syftet är att kartlägga deras arbete och uppfattningar genom att beskriva och 

analysera hur de organiserar sin undervisning i matematik, hur de undervisar ämnesinnehållet 

och hur de ger feedback till eleverna i klassrummet, samt hur de själva beskriver det de 

uppfattar som det specialpedagogiska inslaget i sin undervisning. För insamling av empirin 

har en kvalitativ metod med halvstrukturerade djupintervjuer samt observationer i form av 

ljudinspelningar och ostrukturerade fältanteckningar under lektioner gjorts. Ramfaktorteorier, 

fenomenografiska teorier, inlärningsteorier samt fallstudien, har styrt mitt sätt att bearbeta och 

analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att det lärande som erbjuds eleverna av 

fyra av specialpedagogerna bidrar till ett ytinriktat lärande, och feedback som erbjuds bidrar 

till yttre motivation. Det specialpedagogiska inslaget anser de vara att se människan bakom ett 

beteende, att ha en positiv förväntan, att utgå från barnet, att vara personlig, att tycka om 

eleverna och att vara konkret i undervisningen. Den femte pedagogen erbjuder ett djupinriktat 

lärande och erbjuder ett arbetssätt under lektionerna som skapar vilja och motivation att lära 

sig. Det specialpedagogiska inslaget anser hon vara att ta reda på var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och utgå därifrån så eleven har möjlighet att förstå det den inte har förstått. 

 

Nyckelord: fenomenografi, motivation, beröm, djupinriktat 

 

Summary 
This is a qualitative case study of five special educators work with special education in 

mathematics. The aim is to identify their work and ideas by describing and analyzing how 

they organize their teaching of mathematics, how they teach the subject matter, how they give 

feedback to students in the classroom, how they describe what they perceive to be the special 

education component of their teaching. For the collection of empirical data, a qualitative 

approach with semi-structured interviews and observations in the form of audio recordings 

and unstructured field notes during classes was used. Frame factor theory, phenomenographic 

theory, learning theories and case study have leaded me through the way of processing and 

analyzing the empirical material. Results show that the learning that four of the special 

educators offer the students contributes to a surface approach to learning, and the feedback 

they offer contributes to external motivation. The special education components they say are 

important: to see the person behind a behavior, have positive expectations, let the teaching be 

based on the child’s experience, to be personal, to like the students and to be concrete in 

teaching. The fifth special educator offers the students a contribution to deep approach to 

learning and she offers a way to work at the lessons that creates motivation and willingness to 

learn. The special education component she thinks is important is to find out what knowledge 

the child has, and work from there so the child has the possibility to understand what he or she 

hasn’t understood. Keywords: phenomenography, motivation, praise, deep learning 
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Inledning   
 

”Det är inte alltid man blir glad när man läser resultatet, inte denna gång heller  

utan det är en dyster utveckling som gör att man känner, verkligen, att det måste vi   

ändra på”. (Skolverket, 2008a). 

 

Per Thullberg, Skolverkets förre generaldirektör inledde presskonferensen med de orden när 

det svenska resultatet i TIMSS 2007 presenterades i december 2008. Han sa också att 

matematik är ett skolämne som verkar försätta elever i svårigheter och har gjort det under 

många år, det är faktiskt det ämne som har den mest negativa utvecklingen när det gäller 

elevernas kunskapsnivåer, vilket, menade han, är en dyster utveckling (Skolverket, 2008a). 

Jag instämmer i generaldirektörens påstående och undrar samtidigt vad det är för faktorer vi 

kan ändra på så att resultatet förändras till det bättre.  Ett svar hittar jag i Skolverkets 

kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket, 2009), där det 

sägs att ”För att förstå vad som påverkar elevers resultat är det därför högst relevant att 

studera hur undervisningen organiseras liksom arbetssätt och arbetsformer i klassrummet” (s. 

23) och att också interaktioner och kommunikation i klassrummet är intressanta för forskning 

(Skolverket, 2009). En elev i svårigheter, i matematik eller något annat ämne, har enligt 

Skollagen (Norstedts Juridik, 2010) rätt att få det stöd han eller hon behöver för att uppnå de 

kunskapsmål som finns uppsatta i ämnet. Ett sätt att organisera sådant stöd är att erbjuda 

specialpedagogiskt stöd. Forskning har visat (Giota & Lundborg, 2007) att ca 40 procent av 

eleverna, ungefär lika stor andel under en period av 40 år, har fått stöd av specialpedagog eller 

speciallärare i någon form under sin tid i grundskolan. Uppseendeväckande är då att ca 20 

procent av eleverna i årskurs nio, vilka nödvändigtvis inte behöver ha samband med de 40 

procenten ovan, inte klarade av ett godkänt resultat på ämnesprovet i matematik vårterminen 

2011 (Skolverket, 2011) trots att det satsas mycket på specialpedagogiskt stöd och 

specialundervisning i skolorna. Giota & Lundborg (2007) påtalar dessutom att det brister i 

skolornas dokumentation och information av hur stödet har organiserats och utformats och 

vad som har varit orsak till att eleven har fått sådant, och att det därför är svårt att utvärdera 

elevernas resultat jämfört med insatta åtgärder (Giota & Lundborg, 2007). Detta väcker frågor 

kring specialundervisning i matematik, om det är möjligt att förstå och synliggöra aspekter av 

den och hur de kan förändras eller utvecklas för att förbättra elevernas matematikkunskaper. 

Dessutom väcks frågor hur undervisning i allmänhet kan studeras och analyseras.  

Motivering till denna studie 

Min förhoppning som blivande specialpedagog är att detta arbete ska öka framför allt min, 

men också andras, förståelse för hur specialundervisning i matematik går till, öka förståelsen 

för vad som påverkar elevers resultat i ett klassrum där specialundervisning i matematik 

pågår, och om det sätt som jag analyserar specialundervisningen på även går att använda på 

andra undervisningssituationer. För att få en djupare förståelse av det som händer i 

klassrummet och få möjlighet att upptäcka saker som inte har blivit dokumenterade och som 

inte brukar bli synliga vid en stor och ytlig undersökning, blir min urvalsgrupp liten och 

kommer att bestå av 4-5 specialpedagoger.   

Studien i ett specialpedagogiskt perspektiv 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det nödvändigt med kunskaper om 

matematikundervisning eftersom det kommer att krävas insatser på både skol-, grupp- och 

individnivå för att den negativa utvecklingen för elevernas matematikkunskaper ska ändra 

riktning, den riktningsändring som Thullberg (Skolverket, 2008a) efterlyser. I sådana 
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utvecklingsprocesser passar den specialpedagogiska kompetensen och bör användas. Analys 

av vilka svårigheter som finns i matematikundervisningen kommer att behövas för att hinder 

och svårigheter i lärmiljöerna ska kunna undanröjas. Rådgivning och kvalificerade samtal 

kommer att krävas för att utveckling av den matematiska verksamheten ska kunna ske och för 

att behov hos alla elever ska kunna mötas. Konkreta åtgärder i åtgärdsprogram ska kunna 

formuleras för elever i matematiksvårigheter och förmåga att stödja eleverna att utveckla 

matematikkunskaper kommer att behövas. Allt det ingår i den specialpedagogiska 

kompetensen (SFS 1993:100) och är ytterligare anledning till att denna studie görs.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av några specialpedagogers arbete och 

uppfattningar genom att beskriva och analysera hur de organiserar sin undervisning i 

matematik, hur de undervisar ämnesinnehållet och hur de ger feedback till eleverna i 

klassrummet, samt hur de själva beskriver det de uppfattar som det specialpedagogiska 

inslaget i sin undervisning. 

 

● Hur beskriver specialpedagogerna att de organiserar sin matematikundervisning? 

● Vilket matematiskt innehåll erbjuds eleverna av specialpedagogerna? 

● Vilken muntlig feedback får eleverna i specialpedagogernas klassrum? 

● Hur beskriver specialpedagogerna det specialpedagogiska inslaget i 

specialundervisning? 

 

Studiens avgränsningar 

Jag kommer inte att undersöka hur undervisningen i matematik för elev med assistent eller för 

elev som går om ett år skiljer sig från ”vanlig” klassrumsundervisning, inte heller för elev i 

behov av särskilt stöd som får stödet i det ”vanliga” klassrummet och inte heller vilka elever 

som blir erbjudna särskilt stöd av specialpedagog. Studien avgränsas till att undersöka särskilt 

stöd där specialpedagog eller speciallärare är direkt inblandad i matematikundervisning av 

elev, s.k. specialundervisning, med enskilda elever eller i särskilda undervisningsgrupper.  

 

Bakgrund 

Resultat i TIMSS 2007 

Tredje gången Sverige var med i TIMSS-studien för årskurs åtta var år 2007. Resultatet 

presenterades för media i december 2008 (Skolverket, 2008a) och jämfört med resultaten från 

1995 och 2003 har resultaten ytterligare försämrats både i matematik och i naturvetenskap. 

Under presskonferensen presenterades statistik för matematikdelen som visade att 1995 var 

andelen elever som inte nådde upp till den mest grundläggande nivån fyra procent och 2007 

hade den ökat till tio procent. De svenska elevernas genomsnittliga resultat på 

matematikprovet 2007 låg lägre än det sammanlagda genomsnittet för de EU/OECD-länder 

som deltog i undersökningen och det var lägre än 2003 års resultat (Skolverket, 2008a). En 

fördjupad analys av resultatet i matematik för de svenska eleverna har gjorts under ledning av 

Per-Olof Bentley, Göteborgs Universitet (Skolverket, 2008b), och forskarna har noterat, 

genom att både studera 10 000 elevlösningar gjorda i TIMSS och 500 ämnesprov i matematik 

samt göra 300 elevintervjuer, att eleverna inte saknar kunskaper men att kunskaper och 

beräkningsstrategier används i fel sammanhang och att det saknas begreppsförståelse och 
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förmåga att resonera matematiskt. Bentley gav en tänkbar förklaring till dessa brister genom 

att visa exempel som kan tyda på ett oreflekterat läromedelsanvändande i svenska klassrum. 

Han hänvisade också till internationell forskning som visar att i de högpresterande länderna 

som deltar i TIMSS jobbar man mer med begrepp och med att bearbeta matematisk förståelse 

tillsammans med eleverna, medan vi i västvärlden har en procedurinriktad undervisning där vi 

inriktar oss på tillämpning av formler istället för att bygga på matematisk förståelse. 

(Skolverket, 2008a). De obligatoriska ämnesproven som genomförs i Sverige, de som kallas 

nationella prov, visar samma negativa trend som TIMSS-studierna och jag instämmer i det 

Thullberg sa, vi måste göra något åt matematikkunskaperna. 

Resultat på ämnesprov i matematik 

Obligatoriska ämnesprov i svenska, engelska och matematik genomfördes första gången våren 

1998 i den svenska skolan (Skolverket, 2008c, s. 6). Fram till och med 2002 samlade 

Skolverket in resultat från ett urval av skolor och sedan 2003 samlas resultaten in från 

samtliga elever i årskurs 9. I ämnesproven i matematik våren 2008 nådde 83,6 procent av 

eleverna målen för godkänt resultat och det är det lägsta sedan 2003 då det var 91,8 procent. 

Andelen som inte nådde godkända mål var alltså 16,5 procent 2008 (17,6 procent flickor, 15,4 

procent pojkar) och för en elev som inte har uppnått godkända kunskapsmål påverkas 

behörigheten till gymnasiet. 

Betyg och behörighet till gymnasiet 

De mål- och kunskapsrelaterade betygen infördes 1998 och trots att meritvärdet på elevernas 

slutbetyg i årskurs 9 har ökat varje år från 1998 till våren 2008, har andelen behöriga elever 

till gymnasiet minskat (Skolverket, 2008d). Våren 2008 var andelen behöriga totalt 88,9 

procent. Minskningen i behörighet beror främst på att fler elever, framför allt fler flickor, än 

tidigare inte når målen i matematik. Våren 2008 var andelen som nådde målen i matematik 

92,6 procent och därmed 7,4 procent som inte nådde dem. Det är en högre andel pojkar som 

inte har nått målen, 7, 7 procent, än flickornas 7, 2 procent, men flickorna har närmat sig 

pojkarnas andel. År 1998 var andelen flickor 4,8 procent och andelen pojkar 5,8 procent 

(Skolverket 2008d). Om en elev riskerar att inte uppnå målen i ett ämne, ska särskilt stöd ges. 

Ej uppnådda kunskapsmål och särskilt stöd 

Det är alltså många elever som inte når de uppsatta kunskapsmålen i grundskolan och det är 

naturligtvis av betydelse för den insats som görs av särskilda stödåtgärder (Skolverket, 

2008e). Kravet på åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd, har funnits i skolans 

styrdokument sedan 1980, då Lgr 80 kom (Skolverket, 2003), och den 1 juni 2006 skrevs det 

in i grundskoleförordningen, 5 kap. 1§, att en utredning ska föregå ett åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2008e). I den nya skollagen som börjar gälla den 1 juli 2011 har man förtydligat 

fler faktorer som kan signalera att en elev är i behov av särskilt stöd, att det ska utredas, och 

att det ska ske skyndsamt. Man har också delat upp utredning och åtgärdsprogram i två 

paragrafer, 3 kap. 8 § och 9 § (Norstedts Juridik, 2010). 

 

8 §. Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. (…) Samråd ska ske med elevhälsan, om 

det inte är uppenbart obehövligt. (…) (Norstedts Juridik, 2010, s. 27). 
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Av åtgärdsprogrammet ska behoven framgå, hur de skall tillgodoses och hur åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas (Skolverket, 2008e, s. 17). Åtgärdsprogrammet och det särskilda 

stödet ska öka möjligheterna för eleven att uppnå de kunskapsmål som ännu inte är uppfyllda. 

Särskilt stöd och måluppfyllelse 

Giota & Lundborg (2007) har i en studie undersökt omfattning och former av det 

specialpedagogiska stödet i grundskolan för två årskullar av barn från det de gick i år tre till 

det år de gick ut år nio. Resultatet visar att minst 40 procent av eleverna har fått 

specialpedagogiskt stöd någon gång under sin tid i grundskolan och det jämförs med andra 

forskningsresultat som pekar på att andelen har varit oförändrad i ca 40 år. Ett annat resultat 

som också redovisas är att måluppfyllelse i år nio och specialpedagogiskt stöd har ett negativt 

samband, ju längre tid eleven har fått specialpedagogiskt stöd och ju tidigare det startade 

desto sämre är måluppfyllelsen. Författarna understryker att detta samband inte i sig ska 

tolkas som att det är den specialpedagogiska undervisningen som orsakar att eleverna inte når 

målen och räknar upp ett flertal orsaker som kan motsäga det, till exempel kognitiva orsaker 

där stödet har bidragit till utveckling hos eleven men att det inte har varit tillräckligt för att 

kunskapsmålen ska nås. Svårigheterna med att tolka resultatet om samband mellan 

specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse beror till stor del på brist på information från 

skolorna om hur särskilt stöd har utformats och organiserats och vilka särskilda behov som 

har legat till grund för att elever har fått särskilt stöd. Detta kan ha till följd att det inte sker en 

utveckling av hur de specialpedagogiska insatserna kan anpassas till de mål som ska uppnås 

och att ”den undervisning som erbjuds elever i behov av särskilt stöd inte motsvarar deras 

egentliga behov och förutsättningar för skolarbetet” (Giota & Lundborg, 2007, s. 70). 

Utformning av särskilt stöd 

Vilken sorts undervisning eleven erbjuds visar en studie (Emanuelsson & Persson, 1996) där 

80 befattningshavare i grundskolan har intervjuats om sin syn på den egna skolans 

specialpedagogiska verksamhet. Det vanligaste svaret på vad som skiljer specialpedagogik 

från klassundervisning är att i specialpedagogisk verksamhet sker undervisningen i liten 

grupp. Den lilla gruppen kopplas också ihop med ett lägre tempo eftersom behovet finns hos 

eleverna att arbeta i egen takt och med individualiserade uppgifter. Många av de intervjuade 

anser att basfärdighetsträning är det mest nödvändiga man gör i specialpedagogisk 

verksamhet och man menar att undervisningen bör genomföras med annorlunda metodik med 

mer lustbetonade aktiviteter och konkret, laborativt arbete jämfört med det som förekommer i 

klassrumsundervisningen (Emanuelsson & Persson, 1996). 

Elevhälsoteamets syn på särskilt stöd 

Elevhälsoteamet är den institution inom skolan som hanterar elevvårdsfrågor, från analys av 

elevhälsofrågor till beslut om åtgärder. I en studie har några forskare följt ett antal 

elevhälsoteam och deras arbete i vardagen under fem år för att studera hur skolan hanterar 

elever som har någon form av svårigheter i skolan (Hjörne & Säljö, 2008). Ett resultat som 

presenteras är att elevhälsoteamets aktörer gör ett antaganden om att vissa elever inte klarar 

av skolan hur man än arbetar och att det inte går att göra något åt det. Elevhälsoteamets arbete 

blir därför att i huvudsak ”identifiera dessa elever och se till att de får någon form av 

specialpedagogiskt stöd: en assistent, att de får gå om ett år eller placeras i särskilda 

undervisningsgrupper” (Hjörne & Säljö 2008, s. 150). Om innehållet i elevvårdsteamets 

diskussioner skriver de att det sägs väldigt litet om undervisningen och det konkreta 

skolarbetet, och att det finns ett tyst antagande om att undervisningen bedrivs 

tillfredsställande (Hjörne & Säljö, 2008). Skolverket har beskrivit hur undervisning bedrivs 
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enligt ett antal olika forskningsrapporter och presenterat det i en kunskapsöversikt 

(Skolverket, 2009). 

Undervisningssätt och undervisningsinnehåll 

Skolverket (2009) har sammanställt en forsknings- och kunskapsöversikt över faktorer som 

påverkar resultat i den svenska grundskolan. Översikten har en bred ansats och behandlar 

faktorer som man har sammanställt i fyra områden; samhällsfaktorer, reformer, resurser och 

skolans inre arbete, och på olika nivåer, från systemnivå till klassrumsnivå. I avsnittet om 

”Faktorer som berör undervisnings- och lärprocesser” (Skolverket, 2009, s. 210) går man 

bland annat igenom forskning som berör arbetsformer och lärares undervisningssätt. Där 

säger man att lärarens handlingar och kommunikation har visat sig vara mycket betydelsefulla 

för skolans resultat men att det ”saknas dock fördjupade kunskaper och forskning om viktiga 

faktorer för elevernas lärande och utveckling, där paralleller dras mellan forskning som 

fokuserar lärarens organisering av undervisningen, interaktioner i denna undervisning men 

också lärares och elevers kommunikation kring mål och innehåll i undervisningen” 

(Skolverket, 2009, s. 217). Hur undervisning i matematik bedrivs i olika skolformer 

granskades i början av 2000-talet och presenterades i rapporten Lusten att lära (Skolverket, 

2003).  

Undervisningssätt och undervisningsinnehåll i matematik 

Skolverket redovisar i en rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 

2003) resultatet av nationella kvalitetsgranskningar som genomfördes under åren 2001 och 

2002 i ämnet matematik. Granskningen utfördes av utbildningsinspektörer genom besök i 

skolor, från förskolor upp genom alla åldrar till vuxenutbildningar och sfi-enheter, i 40 

kommuner och ett utbildningsförbund. I rapporten presenteras dels de undervisningsmiljöer 

inspektörerna uppfattade som de vanligaste i de undersökta verksamheterna, dels förslag till 

faktorer som möjliggör kvalitetsförbättring av utbildning i matematik samt slutligen förslag 

till åtgärder på stat-, kommun- och skolnivå för att ”förändra matematikundervisningen i 

positiv riktning” (Skolverket, 2003, s. 57). 

 

Den granskning som har gjorts har gällt vilka faktorer som väcker lusten att lära och vad som 

håller den vid liv. På olika sätt har inspektörerna försökt fånga innebörden i begreppet ”lust 

att lära” (Skolverket, 2003, s. 8) för att kunna använda det som stöd i granskningen. Genom 

underlag från forskning och beprövad erfarenhet, barns teckningar när de kände lust eller 

olust i lärandet, intervjuer och enkäter med barn, ungdomar och vuxna formulerade 

inspektörsgruppen en definition av begreppet. Lust att lära innebär enligt dem att  

 

den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 

och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap (Skolverket, 2003, s. 9). 

 

Gemensamt för beskrivningarna när man har känt lust att lära är att både kropp och själ har 

engagerats, man har tänkt och känt samtidigt och beskrivit aha-upplevelser när man äntligen 

har förstått. ”I upplevelsen av lust finns en nyfikenhet parad med fantasi, upptäckariver och 

glädje” (Skolverket, 2003, s. 8) och kan vara en individuell upplevelse men också en 

gemensam som ”den kollektiva flygtur” (Skolverket, 2003, s. 8) man får göra i klassrummet 

när allt stämmer och individerna skapar kunskap tillsammans.  

 

I rapporten antyder man ett försök att jämställa begreppen lust att lära med motivation och 

menar att forskare är mer överens om innebörden av begreppet lust att lära än hur motivation 

ska definieras. Att man har valt bort begreppet motivation beror på att det är komplext och 
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flerdimensionellt. Det används exempelvis för att beskriva strävan mot personliga mål, en 

riktning mot något som känns angeläget för den enskildes liv och utveckling eller för att 

beskriva egenskaper som har med studieintresse och ambition i skolarbete att göra. En del 

forskare skiljer också mellan yttre och inre motivation och ”definierar motivation som en 

kognitiv (lärande) process” (Skolverket, 2003, s. 8). 

 

I granskningen av undervisningsmiljöer konstateras att det på många skolor bedrivs arbete av 

hög kvalitet i matematikundervisningen som främjar elevers lust att lära och motivation. 

Faktorer som observerades och som antas påverka lust och motivation negativt presenteras 

också. I de högre årskurserna dominerar en lektionsmodell. Lektionerna består av genomgång, 

ibland, därefter enskilt arbete i boken medan läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. 

Diagnoser och prov är vanliga. I de mindre undervisningsgrupperna dominerar samma 

lektionsmodell. I alla årskurser har läroboken en central roll, ofta redan i årskurs tre men 

inspektörer mötte det även i förskoleklass och det viktigaste är ofta att hinna långt i 

matteboken. Gemensamma samtal, laborationer, konkret undervisning och 

problemlösningsaktiviteter som utvecklar begreppsförståelse, matematiskt tänkande och 

strategival är ovanliga (Skolverket, 2003).  

 

Någonstans runt skolår 4 – 5 blir skillnaden tydlig mellan de elever som inte lyckas förstå 

matematik och de som har lätt för det. Skillnaden förstärks sedan under resten av skoltiden. I 

rapporten påstås det att lusten att lära matematik hör ihop med förståelse och att förståelse i 

sin tur hör ihop med förmågan att gå från ett konkret sammanhang till en högre 

abstraktionsnivå. Att skillnaderna i förståelse dyker upp just i den åldern beror på, menar man 

i rapporten, att den individuella abstraktionsförmågan varierar kraftigt hos barn i den åldern. 

En individualiserad undervisning som tar hänsyn till det förekommer sällan vilket medför 

svårigheter för vissa barn om de inte ”får hjälp av speciallärare att konkretisera och 

visualisera begrepp” (Skolverket, 2003, s. 19). 

Förhållningssätt till matematikundervisning  

Våren 2000, under utbildningen till grundskollärare läste jag en kurs i matematikdidaktik och 

gjorde en studie om taluppfattning. Under litteraturstudien kom jag i kontakt med en 

avhandling (Neuman, 1987) som hade ett innehåll om hur barn lär matematik på ett sätt som 

jag inte hade mött tidigare och som sedan dess har påverkat min syn på matematik och 

matematikundervisning. Forskningsarbetet närmade sig matematiklärandet med en 

fenomenografisk ansats och Neumans handledare hette Ference Marton. I populärversionen 

av avhandlingen kan man läsa om hur Neuman, genom intervjuer med 105 barn strax efter 

deras skolstart, insåg hur det kan gå till då barn utvecklar begrepp av tal och förståelse av tal 

(Neuman, 1989). Hon beskriver också det material hon utarbetade, det hon kallar ett 

elevapplikatoriskt material – inte läromedel, som börjar som en berättelse, en lek, som handlar 

om den tidiga historiska utvecklingen av matematik och där man till en början inte använder 

siffror och räkneord. Eleverna börjar med laborativt arbete, att mäta – inte räkna, och arbetet 

förutsätter samarbete och diskussioner. Boken är en av få inspirationskällor till ett 

förhållningssätt till matematikundervisning som jag har träffat på under min tid som lärare.  

Förhållningssätt till specialundervisning i matematik 

I studien om taluppfattning, som jag berör i stycket ovan, gjorde jag dessutom en intervju med 

en speciallärare som också har påverkat mig sedan dess, men på ett annat sätt. Jag blev mer 

kritisk till hur lärare ser på innehållet i specialundervisning i matematik eftersom 

undervisningen i den intervjuade speciallärarens grupp var samma som i den ”vanliga” 

undervisningsgruppen men gick i ett långsammare tempo. I rapporten konstaterar jag 
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förundrat, med de nya insikterna jag fått om begrepp och förståelse av att läsa Neumans 

(1987) avhandling, att man kan ha specialundervisning i matte under en stor del av skoltiden, 

och det enda man gör är att räkna sakta. Jag undrade förvånat om man får bättre förståelse av 

det.   

Förhållningssätt till forskning om matematikundervisning 

I Skolverkets kunskapsöversikt (2009) går man igenom forskning om undervisning och 

lärande och man tar upp ett viktigt bidrag till forskningsområdet som ”den som sprungit ur 

Ference Marton m fl. fenomenografiska forskningsansats med rötter mer än trettio år tillbaka i 

tiden” (Skolverket, 2009, s. 216). Man fortsätter genomgången med att beskriva huvuddrag i 

variationsteorin, ”som inbegriper lärarens systematiska och medvetna variation av 

undervisningen” (Skolverket, 2009, s. 216) och ger exempel på några forskare, t.ex. Runesson 

(1999), som har gjort studier på det. Avsnittet avslutas med en kommentar från Runesson där 

hon hänvisar till fenomenografin och argumenterar för dess förtjänst med att ”ta lärandets mål 

(innehållet) under övervägande när man försöker förstå undervisning och lärande i 

matematik” (Skolverket, 2009, s. 217). Allt sedan jag läste Neumans avhandling (1987) under 

kursen i matematikdidaktik år 2000 och fick vetskap om Martons forskning, har jag varit 

intresserad av det och av att lära mig mer om det, och jag instämmer i Runessons argument 

för fenomenografins förtjänst för att man tar ämnesinnehållet, matematikinnehållet, under 

övervägande när man ska förstå undervisning och lärande i matematik.    

 

Teoretiska utgångspunkter, definition av begrepp 
I det här avsnittet presenterar jag det teoretiska ramverk jag har valt som stöd för att tolka och 

analysera empirin i denna studie. Definition av begrepp som förekommer förklaras i samband 

med att de förekommer i texten.  
 

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin ses som ett tankeverktyg för att planera utbildning och introducerades i slutet 

på 1960-talet av upphovsmannen Urban Dahllöf (Lundgren, 1999; Löwing, 2004). Dahllöf 

visade att undervisningsprocessen formades av ramar, oftast synliga men ibland inte synliga 

tidigare, genom att det utifrån ramar var möjligt eller inte möjligt att genomföra 

undervisningsprocesser, de ger alltså utrymme för en process och pekar inte på orsak till en 

viss verkan (Lundgren, 1999). Ramfaktorteorin ger möjlighet till förändring inom givna 

ramar, och om det finns ett mål för en förändringsprocess, ett förändringsarbete, måste 

ramarna anpassas för att göra processen möjlig (Lundgren, 1999). De faktorer som den tidiga 

ramfaktorteorin byggdes upp kring var undervisningsmål, undervisningsramar, 

undervisningsprocess och undervisningens resultat. Samspelet mellan dem och hur de 

påverkar undervisningsresultatet studeras vid en utvärdering (Löwing, 2004). Den 

tankemodell Dahllöf beskrev som användbar vid utvärderingen bestod av ramar, process och 

resultat (Lundgren, 1972). Modellen kan även kännas igen i Frykholms förklaringsinriktade 

utvärderingsmodell grundad i beskrivningar av förutsättningar, processer och resultat, och 

följs av analyser i olika steg. Första steget, utfallsanalysen, är mellan förutsättningar och 

resultat, det andra steget, processanalys, är mellan resultat och processer och det tredje, 

insatsanalys, mellan processer och förutsättningar, se figur 1, s. 8 (Frykholm, 1998). 

Ramfaktorteorin har haft betydelse för skolutveckling och den har använts och utvecklats av 

många forskare sedan uppkomsten genom att andra faktorer än de ursprungliga har 

introducerats som ramar (Löwing, 2004). En av utgångspunkterna i denna studie tas i 
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ramfaktorteorin eftersom den kan synliggöra olika förutsättningar som styr 

undervisningsprocessen. 

 
Figur 1. Frykholms förklaringsinriktade utvärderingsmodell. 

Fenomenografi 

Ett syfte med denna studie är att undersöka hur specialpedagogerna presenterar det 

matematiska innehållet för eleverna. Vid tolkning och analys av det empiriska materialet från 

de inspelade lektionerna som speciellt berör det matematiska innehållet och kommunikationen 

mellan specialpedagog och elev kommer jag att använda en fenomenografisk ansats, till 

skillnad från övrigt material där jag gör en hermeneutisk tolkning, eftersom det finns 

argument för fenomenografins förtjänst (Skolverket, 2009) när man ska förstå undervisning 

och lärande i matematik.  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen handlar om att studera uppfattningar, vad något är 

och vad något uppfattas vara, dvs. det som inom fenomenografin kallas första och andra 

ordningens perspektiv, och begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografin (Davidson 

& Patel, 2008; Starrin & Svensson, 2007). Runesson (1999) förklarar att begreppet variation 

också har stor betydelse inom fenomenografin, eftersom ”förmågan att erfara och kunna 

urskilja vissa aspekter av ett objekt, förutsätter en potentiellt erfaren variation av aspekten i 

fråga” (Runesson, 1999, s. 18). Analysen sker i olika steg och resultatet består av ett system 

av kategorier som bildar det som kallas ett utfallsrum, där olika sätt att uppfatta fenomenet 

beskrivs som skilda kategorier med variation (Davidson & Patel, 2008; Starrin & Svensson, 

2007; Runesson, 1999). Fenomenografin syftar inte till att hitta teorier i form av slutgiltiga 

lagbundenheter eftersom man anser att människors uppfattningar kan förändras, genom 

lärande eller genom utveckling, den avser att generera en trovärdig teori som gäller ett unikt 

fall eller en unik grupp (Davidson & Patel, 2008).  

Inlärningsteoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiv ur vilka man studerar lärande och utveckling, härrör från två 

traditioner som finns i vår filosofiska och intellektuella historia (Sohlberg & Sohlberg, 2006). 

Den ena traditionen är materialismen, som menade att ingenting existerar som inte kan 

bestyrkas med sinnesintryck. Den kunskapsteori som har uppstått ur det är empirismen och 

för empiristen ger observationen av fenomen den mest säkra kunskapen. Den behavioristiska 

inlärningspsykologin har sina rötter här och 1913 presenterades den behavioristiska doktrinen. 
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Den andra traditionen är idealismen, som menade att det som existerar är människan och 

människans medvetande. Den kunskapsteori som hör hit, är rationalismen. Förnuftet ger 

rationalisten den säkraste och mest odiskutabla kunskapen om fenomenen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2006).  Den inlärningsteori som har sin grund här, är kognitivismen (Säljö, 2006). 

Tidigare traditioner inom rationalismen var t.ex. de psykologiska skolor kring förra 

sekelskiftet som studerade människans själsliv. Behaviorismen uppstod som en motreaktion 

mot dem och kognitivismen i sin tur avlöste behaviorismen i slutet av 1950-talet. Den 

sociokulturella teorin, som kan härledas till Vygotskij, kan ses som ett alternativ till dessa två 

huvudinriktningar av kunskapsteorier (Säljö, 2006). Jag presenterar de tre olika teorierna i 

följande avsnitt. 

Behavioristisk kunskaps- och inlärningsteori 

För behaviorismen definieras inlärning som en förändring av det yttre och observerbara 

beteendet, kunskapen är objektiv och kvantitativ, den finns utanför individen och kan 

avgränsas och delas för att byggas upp bit för bit hos individen (Dysthe, 2003: Säljö, 2006). 

Individens ansvar är att se till att kunskapsbitarna fastnar i den egna beteenderepertoaren 

(Säljö, 2006). Förstärkningsprincipen är kännetecknande för behaviorismen. Det innebär att 

individen tenderar att upprepa ett beteende där man upplever någon form av belöning, dvs. 

förstärkning, eller där man kan undvika något obehagligt, som också kan upplevas som en 

belöning (Säljö, 2006). Dysthe (2003) sammanfattar behaviorismens konsekvenser för 

undervisning och testning i följande punkter:  

 

1. Lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras. 

2. Inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 

3. Överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 

4. Man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare. 

5. Motivering är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många små steg.  

Kognitiva teorier, konstruktivism 

Inom kognitivismen vill man förstå och beskriva människans kognitiva utrustning och hennes 

mentala processer (Dysthe, 2003; Säljö, 2006). Det finns ett antagande om att det existerar ett 

tänkandets centrum och att den grundläggande mekanismen är möjlig att studera. Det som har 

fått störst inflytande när det gäller synen på lärandet inom kognitivismen, är det som kallas 

konstruktivism. Det innebär en konstruktivistisk syn på tänkandet och lärandet, att människan 

inte passivt tar emot och registrerar information utan är aktiv och skapar meningsfulla 

helheter av det vi varseblir, konstruerar kunskap. Utveckling ses som en process som till 

största delen kommer inifrån. Forskaren Jean Piaget menade att eleverna tar emot 

information, tolkar den och knyter ihop den med det de redan vet. För att den nya förståelsen 

ska passa in krävs ibland en omorganisation av de mentala strukturerna. När den lärande är 

aktiv och engagerad i sin omgivning, undersöker och prövar sig fram, väcks förmågan att 

tänka och forma begrepp (Dysthe, 2003; Säljö, 2006). Kognitivister anser att barn är naturligt 

motiverade att lära sig nya saker när de får hålla på med aktiviteter på olika områden och när 

de upplever sådant som inte stämmer med vad de förväntade sig (Dysthe, 2003). 

Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär i första hand att man ser på kunskap som att 

den ”konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 

processer” (Dysthe, 2003, s. 41). Strandberg (2006) beskriver Vygotskij som under ett kort 

och intensivt liv, skapade början till en psykologisk teori där den pedagogiska följden blev att 

beakta vad som sker i aktiviteter mellan huvuden, inte i huvuden. Det var ett försök att skapa 
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ett alternativ till behaviorismen och tidigare former av rationalism, och som har utvecklats till 

det som idag kallas det sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2006; Säljö, 2006). 

Interaktion, samarbete och deltagande i en social praktik där lärande äger rum, vad människor 

gör tillsammans, ses som helt avgörande för lärandet och aktivitet är ett nyckelord (Dysthe, 

2003; Strandberg, 2006). I aktiviteter används hjälpmedel, verktyg och tecken, s.k. artefakter, 

för att lösa problem, minnas eller tänka. ”Yttre aktivitet med hjälp av verktyg föregår inre 

tankearbete” (Strandberg, 2006, s. 11). Säljö (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet 

på lärandet med att kunskap finns i ett samspel mellan människor för att sedan införlivas och 

bli en del av den enskilda människan och Kling Sackerud (2009) menar att en av de viktiga 

grunderna i perspektivet för att förstå, är att se helheten, och att det även gäller den komplexa 

verksamheten i klassrummet. En grundtanke i perspektivet är att språk och kommunikation är 

viktiga för att skapa och föra vidare lärande och utveckling, och att lärandet är situerat, det är 

lättare att lära sig läsa i en miljö där det finns texter än där de saknas (Säljö, 2006; Dysthe, 

2003). Att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för lärande, motivation finns 

också inbyggd i förväntningar från samhället och den kultur man lever i, och det är avgörande 

för motivationen vilken läromiljö skolan har skapat för att stimulera till aktivt deltagande 

(Dysthe, 2003).  I en forskningsmetodisk kommentar påtalar Säljö (2006) att det är viktigt att i 

t.ex. en intervjusituation, beakta att tänkande och språklig kommunikation är släkt med 

varandra men att de inte är identiska, vad vi säger och gör är alltid beroende av kontext men 

att det av olika skäl kan vara något helt annat än det vi tänker.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogisk verksamhet kan betraktas ur olika perspektiv. Nilholm (2007) presenterar 

tre sätt att se på specialpedagogik. Han kallar dem det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Sjöberg (2006) beskriver två perspektiv, det kategoriska och det 

relationella och skriver att valet av perspektiv får konsekvenser för det pedagogiska arbetet i 

klassrummet och för specialpedagogiska insatser som skolan sätter in för eleverna (Sjöberg, 

2006).  

 

Både det kompensatoriska och det kategoriska perspektivet utgår från en medicinsk och 

psykologisk förståelsemodell (Nilholm, 2007; Sjöberg, 2006). Problemet ligger hos eleven 

och specialpedagogiska åtgärder anpassas efter detta. Man pratar om elever med svårigheter 

och att svårigheterna ska avhjälpas med speciella metoder eller med undervisning av 

speciallärare eller specialpedagoger.  

 

Anser man sig som anhängare till det kritiska perspektivet är man kritisk till det 

kompensatoriska perspektivet och ifrågasätter grunderna för specialpedagogik. Man anser att 

det är skolans ansvar att vara en god miljö i demokratisk anda för barnen och att 

skolmisslyckanden ligger utanför eleven (Nilholm, 2007). Synsättet är likt det relationella 

perspektivet och vad det står för, att man ser elevens förutsättningar relationellt, vilket innebär 

att elevens förutsättningar att nå uppställda mål påverkas av förändringar i elevens kontext, i 

samspel eller interaktion mellan olika aktörer. Man talar om eleven i svårigheter och att 

svårigheterna kan avhjälpas med stöd av arbetsenhet, lärare och rektor som förändrar 

lärandemiljön (Sjöberg, 2006). Viktiga för det kritiska perspektivets framväxt har två idéer 

varit, den om En skola för alla, som är viktig för hur skolan ska organiseras, och begreppet 

Inkludering, som handlar om förändring av skolmiljön för att den ska passa alla barn 

(Nilholm, 2007).  

 

Ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, har vuxit fram främst ur en kritik mot det kritiska 

perspektivet men också i viss mån mot det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). De 
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dilemman som dilemmaperspektivet menar finns, är motsättningar som egentligen inte går att 

lösa i utbildningssystemen men som pockar på ställningstaganden hela tiden. Ett exempel kan 

vara att barn kategoriseras inom specialpedagogiken, vilket kan kritiseras, men alla 

utbildningssystem kommer att använda sig av kategoriseringar i någon form, av 

nödvändighet. Därför kommer behovet av att möta barn på ett differentierat sätt att vara ett 

dilemma. Ett annat exempel på dilemma rör den svenska skolpolitiken där retoriken utgår från 

inkludering och deltagande som övergripande värden men skolförordningar tillåter olika typer 

av kompensatoriska lösningar, t.ex. särskola, specialskola och små undervisningsgrupper 

(Nilholm, 2007). 

Socialpsykologiskt perspektiv 

Ett socialpsykologiskt perspektiv på organisationsförändringar, som Angelöw (1991) utgår 

ifrån, beskrivs som ett försök att förstå och förklara samspelet mellan individers tankar, 

känslor och beteende och det omgivande samhället, och det är samspelet mellan individen och 

organisationen som är i fokus (Angelöw, 1991). 

Litteraturgenomgång  

I Skolverkets (2009) forsknings- och kunskapsöversikt över faktorer som påverkar resultat i 

den svenska grundskolan menar man att det saknas fördjupade kunskaper och forskning om 

viktiga faktorer för elevernas lärande och utveckling och min tolkning är att man vill ha mer 

forskning som handlar om lärarens organisering av undervisningen, interaktioner i denna 

undervisning och om lärares och elevers kommunikation kring mål och innehåll i 

undervisningen. Det påståendet och önskemålet stämmer väl överens med de forskningsfrågor 

jag ställer i denna studie. Jag har tagit fasta på de tre kategorierna när jag har strukturerat och 

gett rubriker till den bakgrundslitteratur jag redovisar. Jag inleder med Organisering av 

undervisning (jmf lärarens organisering av undervisning), därefter Lära och förstå (jmf lärares 

och elevers kommunikation kring mål och innehåll i undervisningen) och slutligen 

Motivation, feedback och beröm (jmf interaktioner i undervisningen). Den fjärde rubriken 

under litteraturgenomgången är Speciallärarens roll i specialundervisning. 

I Skolverkets rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) lyfter man 

fram betydelsen av lusten att lära och har försökt hitta faktorer som stärker lusten att lära och 

som ”kan förändra matematikundervisningen i en positiv riktning” (Skolverket, 2003, s. 57). 

Man jämför begreppen lust att lära och motivation med varandra och förklarar att man har 

försökt jämställa de med båda men har valt lust att lära och förklarar varför man har valt bort 

begreppet motivation. I sökning efter forskningslitteratur om lust att lära och motivation har 

fokus hamnat på litteratur om motivation, vars anknytning till denna studie jag kommer att 

redovisa under rubriken Motivation, feedback och beröm.   

Organisering av undervisning 

Den litteratur som jag presenterar under detta avsnitt kommer jag att jämföra med det jag har 

tolkat att specialpedagogerna och matematikutvecklaren har uttryckt i intervjuerna när det 

gäller matematiklektionernas organisation. 

 

Förändringsprocesser och ramfaktorer 

Angelöws (1991) recept för ett gott förändringsarbete i en organisation, förutsätter mål och 

syfte med arbetet, och bygger på motivation och förändringsvilja. Det, i sin tur, hänger i ihop 

med delaktighet, tilltro, självförtroende, vilja, information, kunskap och trygghet. Tilltron kan 

vara omgivningens tilltro, som kan visa sig i feedback till individen, eller som tilltro till sin 

egen förmåga och att en förväntan finns om framgång, vilket höjer motivationen. Han menar 

att kärnan i motivationen är strävan efter ökad självkänsla och att självkänslan är nära 



 

12 

förknippad med ett ”behov av utveckling, vilket kan ses som en självvald förändring” 

(Angelöw, 1991, s. 91). Han säger också att en konstruktiv förändringsprocess kan fungera 

som en läroprocess om den arbetsorganisation där den genomförs och beskriver tre 

förändringsstrategier; den toppstyrda, den representativa och den delaktiga. Den toppstyrda 

förändringsstrategin initieras av organisationsledningen och bygger på att så få som möjligt är 

inblandade i processen. I den representativa förändringsstrategin bildar representanter en 

grupp som driver förändringsarbetet och i den delaktiga förändringsstrategin deltar alla 

berörda i förändringsarbetet. Den delaktiga förändringsstrategin är en tidskrävande 

förändringsstrategi men brukar ge ett gott resultat (Angelöw, 1991).  

 

Det finns ramar av olika slag som styr verksamheten i skolan, konstaterar Löwing (2004) och 

hänvisar till ramfaktorteorin, om ramarna är fasta eller rörliga beror på i vilket tidsperspektiv 

de betraktas, anser hon. Det finns ramar som läraren inte kan påverka, möjligtvis negligera, 

det finns ramar som kan förändras över tid av lärare eller lärarlag och det finns ramar som 

läraren kan förändra inför varje lektion men som är fasta så fort lektionen har börjat. Hon 

konstaterar också att senare tolkningar av ramfaktorteorin ger aktörerna, lärare och elever, och 

deras praktiska förnuft större uppmärksamhet och att samspelet mellan ramfaktorerna och 

aktörerna, framför allt lärarna, måste beaktas. ”Lärare arbetar inte i ett vakuum. Tvärtom är 

lärarens handlingar styrda av en rad faktorer, så kallade ramar och vad som är rationella 

handlingar eller ej måste tolkas utgående från dessa ramar” (Löwing, 2004, s. 58). Att arbeta 

med lärare från en förstående utgångspunkt istället för ur en fördömande utgångspunkt, säger 

Hargreaves (1994), har blivit mer och mer viktigt för honom Han har kommit fram till att 

lärare inte är ”personally unskilled or uncaring” (Hargreaves, 1994, s. 4) utan formade av en 

speciell tid, plats och kultur. Ett av de teoretiska perspektiv han lutar sig mot, är symbolisk 

interaktionism där hela samhället ses som summan av alla pågående interaktionshändelser och 

bör uppfattas som en process stadd i ständig förändring, inte som en beständig struktur, och 

han menar att det perspektivet förklarar varför lärare gör det de gör (Hargreaves, 1994). 

 

Löwing redogör för vad hon anser vara fasta och rörliga undervisningsramar, sådana faktorer 

som påverkar lärarens möjlighet att kommunicera ett matematikinnehåll och bedriva en god 

undervisning (Löwing, 2004). För att lättare få en översikt visar jag hur jag har tolkat och 

placerat in Löwings ramfaktorer under olika rubriker i en tabell, se figur 2 nedan. 

 

Fasta ramar  Rörliga ramar 

Fasta, kan ej påverkas av 

läraren 

Fasta men kan förändras 

på sikt 

Kan förändras från lektion till lektion 

men i allmänhet konstanta när aktuell 

lektion detaljplaneras 

Skolans styrdokument som 

läroplan, kursplan, lokal 

arbetsplan  

Undervisningsinnehåll Arbetssätt, hur undervisningen 

organiseras, t ex grupperingar, lärarens 

roll 

Strävansmål och 

uppnåendemål i matematik 

Lärarens professionella 

kunnande 

Arbetsform, metodik som läraren 

använder, t ex konkretisering 

Timplaner Elevernas förkunskaper Läromedel 

Antal elever per lärare  Undervisningsmaterial 

Lokal  Metaforer och förklaringar 

Tid   

Figur 2.  Ramfaktorer, enligt Löwing, som påverkar lärarens möjlighet att kommunicera ett 

matematikinnehåll till eleverna, i en tabell konstruerad av författaren till denna studie 

(Löwing, 2004, s 71-97).  
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För att kunna hantera hur olika ramar och matematikinnehållet i kommunikationen påverkar 

elevens matematiska kunnande illustrerar Löwing (2004) relationerna med en modell som 

liknar Dahllöfs (Lundgren, 1972) och Frykholms (Frykholm, 1998) utvärderingsmodeller, se 

figur 3 nedan. Hon kallar det en lärandefunktion där kunskapsmålen i matematik som 

behandlas under lektionen, och beror av ramfaktorer, påverkar elevernas kunnande och 

attityder till ämnet och det som bidrar till det är ”lärarens roll vad gäller för eleverna att nå 

uppställda mål” (Löwing, 2004, s. 98).  

 

De syften och mål som 

behandlas under lektionen, 

relaterat till fasta och rörliga 

ramfaktorer 

 

 

Lärarens roll 

Det individuella tillskott 

matematikkunnande som en 

följd av kommunikation 

Figur 3. Lärandefunktionen enligt Löwing. 

 

Lärarens roll bygger på ramfaktorerna undervisningsinnehåll och lärarens professionella 

kunnande. Ramfaktorn undervisningsinnehåll kräver ett professionellt kunnande från läraren 

eftersom det är läraren som planerar, leder och utvärderar undervisningen menar Löwing 

(2004). Läraren måste behärska både matematikinnehåll och olika sätt att möta elevers behov 

av undervisning på deras villkor och beskriver det med att barn ska kunna bygga upp ”ett 

användbart matematiskt vetande utgående från sina förkunskaper och sin förmåga” (Löwing, 

2004, s. 106).  

 

Lärarens ansvar för att möta elever med olika förkunskaper och erfarenheter ställer ytterligare 

krav på lärarens professionella kunnande, den andra ramfaktorn som ingår i lärarens roll, när 

det gäller att hantera ett matematikinnehåll. Löwing (2004) menar att det innebär att läraren 

ska kunna se på det som undervisas om i elevens perspektiv. Ett kriterium anser hon vara 

språket, som är viktigt för elevernas förståelse av förklaringar, konkretiseringar och 

verklighetsanpassning av innehållet och att det blir en formell behandling av innehållet så att 

det kan leda till formell kunskap. Ett annat kriterium menar hon är att känna till mål, innehåll 

och didaktik på övriga stadier samt en öppenhet för utveckling och forskning när det gäller 

undervisning och inlärning. Både när det gäller undervisningsinnehåll och lärarens 

professionella kunnande hänvisar Löwing (2004) till amerikanska studier och drar paralleller 

med svenska förhållanden, att det har satsats på omfattande fortbildning av lärare men att det 

inte har gjorts uppföljningar på utvecklingsarbeten och implementeringar (Löwing, 2004).  

 

Neuman (1997) hänvisar till tre forskare när hon beskriver hur hon anser att 

matematikundervisning ska organiseras för att förståelse ska utvecklas, de är Hans 

Freudentahl, matematikdidaktiker, Jerome Bruner, psykolog och Lev Vygotskij, psykolog, 

pedagog och filosof. Enligt Freudenthal menar Neuman (1999), att när elever diskuterar och 

försöker förklara för andra elever sådant som uppstår i undervisningen, börjar de reflektera 

och bli medvetna om sådant som de bara har uppfattat intuitivt tidigare. I heterogena 

undervisningsgrupper tjänar eleverna mest på detta (Neuman, 1999). Det Bruner påtalar enligt 

Neuman (1999), är att det är viktigt att barn blir medvetna om sådant som de till en början 

enbart uppfattar intuitivt och de bör bli medvetna om strukturella drag i det de undervisas om 

(Neuman, 1999). Vi ser ofta inte de strukturella dragen så tydligt i det samhälle vi lever i, allt 

är så självklart så vi ser inte ”skogen för alla träd” (Bruner i Neuman, 1999, s. 24), vi 

upptäcker de strukturella dragen lättare i en främmande miljö. För att eleverna lättare ska 

upptäcka och se strukturen i det de undervisas om, bör de få lösa problem ”utan tillgång till de 

sätt att tänka och handla som de vanligtvis använder” (Neuman, 1999, s. 24). Vygotskijs 
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bidrag till Neumans (1999) förslag till organisering av undervisningen, är hans påstående att 

utan problem att lösa utvecklas inga begrepp, och hänvisar det till tankens relation till språket. 

För att abstrakta begrepp ska utvecklas, enligt Vygotskij (Neuman, 1999) måste problem lösas 

i ett socialt sammanhang, i diskussion med vuxna och kamrater och att leken är ett viktigt 

redskap i denna process. Neuman (1999) hänvisar till ett citat av Vygotskij: ”Lek blir till inre 

processer vid skolåldern, går över till inre tal, logiskt minne och abstrakt tänkande” 

(Vygotskij i Hydén, 1981, s. 189). Neuman (1999) har tagit fasta på dessa teorier och kopplat 

ihop dem med sina erfarenheter från sin egen forskning, (Neuman, 1987; Neuman, 1989) när 

hon har låtit sina elever, tillsammans skapa matematik i lek, med laborationer när de 

undersöker och upptäcker samband, genom att diskutera, reflektera och lösa problem när de i 

leken befann sig i en främmande miljö och det fick ta den tid det tog. Hon gav miljön som 

hon skapade ett namn, nämligen Landet Längesen (Neuman, 1999). Det arbetssätt som hon 

beskriver att hon har utformat för att utveckla förståelse, innebär inte bara gemensamma 

problemlösande laborationer, utan hon påtalar också vikten av att befästa de goda 

taluppfattningar och tankerutiner som eleverna har fått genom laborationerna. Hon kallar det 

rutinträning men är noga med att skilja på den rutinträning som ska göras för att befästa de 

tankerutiner som har skapats i de gemensamma laborationerna och den som görs för att träna 

sig att ”minnas hundratals små tabellkunskapsbitar som inte är relaterade till varandra” 

(Neuman, 1999, s. 30). 

 

Gärdenfors (2010) föreslår ett antal aspekter av undervisning som kan höja elevernas 

motivation för att lära sig i skolan. 

 Ta elevens intressen och emotioner som utgångspunkt för undervisning. 

 Låt eleverna arbeta med problem inom kunskapsområdet innan teorin presenteras.  

 Skapa lärsituationer där eleverna upplever att de har kontroll över sitt lärande. 

 Ge eleverna uppdrag. 

 Involvera flera sinnen och hela kroppen. 

 Låt lärandet bli lekfullt. 

 Låt eleverna visa varandra vad de kan. 

 Arbeta med elevens metakognition. 

 Var försiktig med yttre motivation. Felaktigt använd yttre motivation kan ta död på 

den inre. 

(Gärdenfors, 2010, sid 266 - 268). 

 

Gärdenfors (2010) har också förslag på hur undervisning kan se ut som fokuserar på att få 

eleverna att förstå.  

 Välj generaliserbara teman, centrala för kunskapsområdet, tillgängliga, intressanta för 

eleverna och läraren, möjliga att koppla till andra kunskapsområden och mönster i 

temat ska kunna ses i varierande exempel.  

 Formulera förståelsemål, de är en del av den metakognitiva processen. Ett bra sätt att 

få fram strukturen på målen och se hur de hänger samman är att foga in dem i en 

berättelse. 

 Organisera aktiviteter som leder till förståelse och diskussion mellan eleverna.  

 Utvärdera förståelsen fortlöpande. Examinationerna skall inte handla om vad de kan 

utan om vad de förstår. Den behöver normalt inte utföras vid särskilda provtillfällen. 

Testa den produktiva kunskapen, inte bara den repetitiva. 

 Utnyttja berättande för att presentera abstrakta sammanhang. Använd gärna liknelser, 

men betona att de är liknelser som delvis kan vara missledande. 

 Visualisera centrala mönster. Använd traditionella tekniker eller modern IT. 
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 Förankra abstrakta mönster i elevens egen erfarenhet. Praktisk problemlösning, 

laborationer, exkursioner, lärlingssituationer, rollspel eller simuleringar kan användas 

för att skapa en erfarenhet som förankrar mönstren. 

(Gärdenfors, 2010, s. 269 – 271). 

Lära och förstå  

Den litteratur jag presenterar under denna rubrik kommer jag att jämföra med det matematiska 

innehåll som specialpedagogerna erbjuder sina elever under den inspelade lektionen. 

 

Booth & Marton (2000) presenterar lärande som ”att få förmågan att erfara världen, eller 

aspekter av världen, på särskilda sätt” (Booth & Marton, 2000, s. 9). Författarna beskriver att 

de mest kritiska aspekterna för elever när de ska lära sig något, är deras sätt att skapa sig en 

uppfattning om vad som ska läras och hur det ska läras. Utfallet av lärandet beror till stor del 

på de två faktorerna (Booth & Marton, 2000). Därför är det också det viktigaste för läraren, att 

inse att undervisningens vad och hur är nyckelaspekten för elevernas undervisning och inte 

bara vad och hur i lärarens perspektiv utan också elevernas vad och hur (Booth & Marton, 

2000, Neuman, 1989). Runesson (1999) skriver om studier av undervisning och att det i hög 

grad är undervisningens akt, vad som görs, och inte dess objekt, vad som lärs, som studeras 

och att sådana beskrivningar gäller hur undervisningen är organiserad och inte hur 

ämnesinnehållet behandlas. Det är viktigt att uppmärksamma vad läraren undervisar om när 

hon undervisar på ett visst sätt (Runesson, 1999).  En tankekontakt måste också uppstå mellan 

lärare och elev och läraren måste inta den lärandes, elevens, perspektiv (Booth & Marton, 

2000; Juul & Jensen, 2003; Löwing, 2004; Neuman, 1989). De två principer som Booth & 

Marton (2000) beskriver för att lära någon erfara (ett fenomenografiskt begrepp med 

betydelsen: uppfatta, uppleva, upptäcka) är att bygga relevansstruktur och att utforma 

lärandesituationer kring variationens arkitektur. Att bygga relevansstruktur innebär att läraren 

formar undervisningsobjekt som eleverna riktar sitt medvetande mot (Booth & Marton, 2000; 

Runesson, 1999) och arrangerar situationer för lärandet så att eleverna möter händelser som 

skapar tillstånd av spänning, förväntan och förundran (Booth & Marton, 2000; Juul & Jensen, 

2003; Neuman, 1989).  Helheten skymtar med delar som fattas och som måste upptäckas och 

föras på rätt plats för att helheten ska bli fullständig och framträda. I all undervisning måste 

det finnas ett innehåll av variation och den ska tillämpas på någonting som annars skulle vara 

fast, betraktat som självklart så att uppfattningar kan utvecklas, kopplas ihop med helheten 

och förändras kvalitativt (Booth & Marton, 2000, Emanuelsson, 2001; Neuman, 1989; 

Runesson, 1999).  

 

Booth & Marton (2000) hänvisar till en studie när de beskriver ytinriktning och djupinriktning 

till lärande. Resultatet i studien visade att försökspersoner som beskrev en djupinriktning till 

uppgiften uppnådde de mest avancerade resultaten och kunde relatera till en förståelse för den 

författares budskap som de hade läst, medan de minst meningsfulla resultaten kom från 

studenter som beskrev ytinriktningar och hade missuppfattat eller inte förstått budskapet 

överhuvudtaget. Skillnaden mellan de olika inriktningarna är framför allt att de som har en 

ytinriktning till lärandet fokuserar på orden i texten, beteckningen, och de med en 

djupinriktning fokuserar på vad texten betyder, det betecknade, försökspersonerna tog sig 

alltså an och utförde uppgiften på olika sätt (Booth & Marton, 2000). 

 

I ytterligare en studie (Booth & Marton, 2000) där människors syn på lärande undersöktes, 

identifierades sex olika uppfattningar som kunde grupperas i två olika grupper och som visar 

att de ”som ger sig in på att lära sig saker, har olika sätt att se på eller förstå det de gör” 

(Booth & Marton, 2000, s. 60). De två grupperna kan jämföras med yt- och djupinriktat 
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lärande, den första fokuserar på själva uppgifterna och den andra på det uppgifterna betecknar 

(Booth & Marton, 2000). De sex kategorierna presenteras i figur 4 nedan. 

 

Lärande som att…  

a. …utöka sin kunskap 

b. …memorera och återge 

c. …tillämpa 

Lärande är att i första hand återge 

(ytinriktning) 

d. …förstå 

e. …att se på något på ett annat sätt 

f. …förändras som människa 

Lärande är att i första hand söka en mening 

(djupinriktning) 

Figur 4. Sammanfattning av sex uppfattningar av lärande (Booth & Marton, 2000, s. 61). 

 

De människor som uttrycker lärande som att förstå (kategori D) beskriver sitt lärande som att 

se på saker i ett nytt ljus, ta ställning, ha insikt, de använder ny kunskap genom att jämföra 

och kontrastera, de har distans till förvärvad kunskap, de memorerar, tillämpar och reflekterar. 

Deras horisonter har vidgats och de uttrycker en visualiserande metafor; lärande är att titta på 

saker och ting, också att vrida och vända och använda olika synvinklar i seendet (Booth & 

Marton, 2000).  

 

Booth & Marton (2000) utvecklade en analytisk ram för att fördjupa förståelsen av fenomenet 

lärande. Runesson (1999) kallar en sådan ram för utfallsrum. Objektet för lärande i Booth & 

Martons (2000) studie var en text. Ramen har två dimensioner, en tidsdimension och en 

djupdimension och jag anser att den delvis ger svar på frågan ”Vad krävs för att lära sig 

någonting?”(Booth & Marton, 2000, s. 15 ), eller som författarna uttrycker det ”Hur erhåller 

vi kunskap om världen?” (Booth & Marton, 2000, s. 15 ). 

 

 

  Tidsdimension →   

Djupdimension     

↓ 

Sätt att erfara 

lärande 

Tidsaspekt 

 

  

  Förvärvande Kunnande Användande 

 Att lära sig 

utantill 

(ord) 

Memorera 

(ord) 

Komma ihåg 

(ord) 

Återge 

(ord) 

 Att lära sig 

utantill 

(mening) 

Memorera 

(mening) 

Komma ihåg 

(mening) 

Återge 

(mening) 

 Förståelse 

(mening) 

Erhålla förståelse 

(mening) 

Ha förståelse 

(mening) 

Att kunna göra 

någonting 

Att kunna göra 

någonting på ett annat 

sätt 

Att kunna göra något 

annat 

 Förståelse 

(fenomen) 

Erhålla förståelse 

(fenomen) 

Ha förståelse 

(fenomen) 

Relatera 

(fenomen) 

Figur 5. Lärandets utfallsrum (Booth & Marton, 2000, s. 67). 
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Tidsdimensionen är uppdelad i tre distinkta tidsaspekter, antingen framträder de eller så 

framträder de inte, i något av de olika sätten att erfara lärande (Booth & Marton, 2000). 

Tidsaspekterna fokuserar på lärandets faser och syftar på de olika faserna av det generella 

erfarandet av lärande. Djupdimensionen av lärande kan erfaras som något som består av en 

sammanflätning av tre distinkta lärandeaspekter; lärandets agent (den som lär eller den som 

lär ut), lärandets akt (hur det lärs) och lärandets objekt (vad som lärs) (Booth & Marton, 

2000). Representanter ur varje aspekt finns alltid med i lärandet. ”Djupdimensionen syftar på 

variation i det tidsmässiga erfarandet” (Booth & Marton, 2000, s. 67), hur lärandet varierar 

med de olika tidsaspekterna, och fokuserar på vad som krävs för att lära sig. 

”Djupdimensionens föremålsaspekt löper genom eller kan tillämpas på alla tre tidsfaser. Man 

kan säga att det är objektet som kopplar ihop tidsramen” (Booth & Marton, 2000, s. 67 ).  

 

Peter Gärdenfors (2010), professor i kognitionsvetenskap, skiljer på informellt och formellt 

lärande. Det informella lärandet är det vi lär oss utan undervisning, t.ex. att gå, att tala, socialt 

samspel och annat som också kan kallas vardagligt lärande, sådant som är stor del av den 

mänskliga naturen och av den kultur vi lever i och som det är självklart att vi lär oss 

(Gärdenfors, 2010). Deci (1995), professor i psykologi, kallar samma typ av lärande för 

naturligt lärande. Ofta märker vi inte ens att vi lär oss något, att det sker utan ansträngning 

och att barn lär sig utan att behöva belöningar – motivationen att lära kommer inifrån, 

människan föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. (Deci, 1995; Gärdenfors, 2010). 

För det formella lärandet spelar undervisning en viktig roll. Exempel på formellt lärande är 

sådant som är svårare att lära sig, t.ex. läsa, skriva och räkna och skolan står oftast som 

institution för det formella lärandet (Gärdenfors, 2010). Det finns två centrala aspekter av 

framgångsrikt lärande som är gemensamma för det informella och det formella lärandet, och 

det är ”motivation och förståelse” (Gärdenfors, 2010, s. 21).  

 

Den ”djupaste formen av lärande är att lära för att förstå” (Gärdenfors, 2010, s. 35) och när 

man förstår något blir kunskapen produktiv. Gärdenfors (2010) skiljer på produktiv och 

repetitiv kunskap. Produktiv kunskap innebär att man ser sammanhangen i kunskapsmaterialet 

och kan använda det man lärt sig på nya problem som man ställs inför (Gärdenfors, 2010). 

Exempel på repetitiv kunskap är att kunna rabbla multiplikationstabellen eller länderna i EU. 

Att lära för att förstå innebär att undervisning skall leda fram till att eleverna förstår, men, 

säger Gärdenfors, vi vet vad förståelse är men vi vet inte hur den uppstår och vad som händer 

i huvudet, det finns ingen diskussion om hur man får elever att förstå. Där finns en stor lucka i 

vetenskapen (Gärdenfors, 2010).  

 

Att förstå är att se mönster, menar Gärdenfors (2010), och mönster, i sin tur, är det som 

bygger upp de begrepp (Gärdenfors, 2010; Runesson, 1997), ord, vi använder i språket när vi 

sorterar och tolkar världen. Vad mönster är förklarar han med att ge olika exempel på vad det 

är. Ordet ”uggla” till exempel, står inte bara för en fågel, ”utan betecknar ett mönster av 

egenskaper som vissa fåglar har” (Gärdenfors, 2010, s. 141). Mönstret tillämpas sedan t.ex. på 

bilder, statyer, leksaker m.m. som kan kallas uggla om de har tillräckligt många likheter med 

den verkliga ugglan. Eftersom lärande är att förstå och att förstå är att se mönster, är den bästa 

undervisningen den som får eleverna att upptäcka mönster och vad mönstren innehåller 

(Gärdenfors, 2010), den variation i mönstren som Runesson (1997) kallar variationsrymd.  

 

Grovt sett, enligt Gärdenfors (2010), kan man skilja på två typer av förståelse. Den ena är den 

mer långsamma processen ”som gör att man får grepp om ett kunskapsområde – man begriper 

det” (Gärdenfors, 2010, s. 156), som han förklarar det. Ett exempel är att lära sig läsa. Att bli 

expert inom ett område är ett annat exempel. Man är oftast inte medveten om att förståelsen 
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ökar i den här långsamma formen, utan det märks mest genom att man blir skickligare på att 

lösa nya problem.  Den andra typen av förståelse är den omedelbara insikten i ett 

sammanhang, det som kallas aha-upplevelse, ”nu fattar jag”, och som uppstår när bitarna i ett 

mönster faller på plats (Gärdenfors, 2010). Han beskriver det som en process där upplevelsen 

har föregåtts av frustration och anspänning eftersom man har brottats med ett komplext och 

motsträvigt material, och en känsla av lättnad infinner sig, eller känslan av dumhet försvinner, 

när bitarna i mönstret faller på plats. Förståelsen leder till att man kan lösa uppgifter som man 

inte klarade tidigare och ett viktigt samband menar han, är att ”förståelse och motivation 

hänger nära samman – det är kul att förstå. Aha-upplevelser är motiverande i sig själva” 

(Gärdenfors, 2010, s. 90). Han betonar också att förståelsen uppstår i varje enskild individ, 

som lärare kan man inte föra över förståelsen till en elev utan ”eleven skapar själv förståelsen 

som en gestalt – en kombination av nya och tidigare erfarenheter som faller samman i ett nytt 

mönster” (Gärdenfors, 2010, s. 136). 

Motivation och feedback  

Den litteratur som presenteras under denna rubrik kommer att jämföras med den feedback 

som specialpedagogerna uttalade under de inspelade matematiklektionerna. 

 

Groth (2007) menar att självbild och motivation är viktiga för lärandet, och Jensen & Juul 

(2003) kopplar ihop självförtroende och självkänsla, två olika dimensioner av självbilden, 

med lärande. De menar att god självkänsla är den bästa grunden för lärande. Deci (1995) delar 

upp självkänslan i äkta självkänsla och villkorad självkänsla. En person med äkta självkänsla 

känner sig fri i sina handlingar och agerar med intresse och engagemang, till skillnad från en 

person med villkorad självkänsla som agerar för att han eller hon känner sig pressad eller 

kontrollerad för att uppnå vissa resultat. Han menar att man måste veta vilka motiv en person 

har för att förstå om det är äkta eller villkorad självkänsla som styr beteendet. Om agerandet 

är frivilligt och kommer inifrån personen själv regleras beteendet av äkta självkänsla, av inre 

motivation, och om det styrs av yttre orsaker, inte integrerade i jaget, är det ett kontrollerat 

beteende, reglerat av villkorad självkänsla och yttre motivation (Deci, 1995).  

 

Motivation och känslor är överlappande processer i vår hjärna enligt Gärdenfors (2010), och 

de är nödvändiga för att det ska ske ett lärande. Positiva känslor uppstår när en person dels har 

en positiv värdering av det som ska läras, dels när det finns en känsla av kontroll över det 

egna lärandet. Att ha kontroll över sitt lärande påverkar i sin tur känslan av förståelse och när 

man förstår det man lär sig ökar den inre motivationen. Gärdenfors (2010) menar att en 

person som förstår det som ska läras får en positiv upplevelse som skapar motivation att driva 

sig vidare i lärandet.  

 

Den mest kraftfulla motivationen är den inre motivationen, den som kommer inifrån jaget. 

Därför är det mycket angeläget, enligt Deci (1995) att människor i det han kallar one-up 

position (t.ex. lärare, föräldrar, tränare, läkare) skapar förutsättningar för att andra människor 

ska motivera sig själva. En viktig förutsättning för inre motivation är att människor uppfattar 

sig som kompetenta, självständiga, effektiva och självbestämmande individer, att det är jaget 

själv som är ursprunget till de egna handlingarna. Deci (1995) anser att människan har en inre 

önskan att kunna bestämma själv och att inte vilja vara någons betjänt, manipulerad av yttre 

krafter. Om belöningar delas ut menar han att det förvandlar lek till arbete och att den som 

leker uppfattar sig själv som tjänare, vilket därmed undergräver den inre motivationen (Deci, 

1995).  
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Feedback är något som människor i one-up position kan använda för att skapa förutsättningar 

för att andra ska motivera sig själva (Deci, 1995). Beröm är en belöning som används ofta 

enligt Deci (1995) och det är en form av feedback som riskerar att stärka den villkorade 

självkänslan snarare än att stärka den äkta självkänslan. Det finns ett dolt budskap i beröm 

anser han, och det är att man inte är värd något om man inte har uppnått målet. Jensen & Juul 

(2003) menar också att det finns ett värderande innehåll i beröm, att beröm bara är motsatsen 

till kritik vilket medför att den inre dialogen blir värderande och undergräver självkänslan 

istället för att stärka den. Hattie & Timperley (2007) diskuterar beröm som en form av 

feedback men menar att det har liten effekt på lärandet eftersom beröm inte innehåller någon 

information som förbättrar möjligheten att lösa ett problem eller en uppgift. De anser att det är  

tveksamt om beröm och belöningar ska betraktas som feedback (Hattie & Timperley, 2007).  

 

Hattie & Timperley (2007) organiserar feedback i fyra nivåer. Den första är feedback about 

the task, FT, uppgiftsrelaterad feedback, och handlar om hur väl en uppgift är utförd eller om 

den är rätt eller fel. Den kopplas ofta ihop med en ytinriktad förståelse av kunskaper och 

lärande men kan stärka självförtroendet när det gäller förmågan att lösa uppgifter. Den andra 

nivån av feedback är feedback about processing the task, FP, processrelaterad feedback, som 

riktar sig mot den process eller aktivitet som utförs för att lösa en uppgift eller skapa en 

produkt. Enligt Hattie & Timperley (2007) är denna feedback mer effektiv än 

uppgiftsrelaterad feedback eftersom den stärker lärandet på djupare nivå så att kunskaperna 

även kan användas för att lösa andra uppgifter. Feedback på självregleringsnivå, feedback 

about self-regualation, FR, är den tredje nivån av Hattie & Timperleys (2007) nivåer, och 

riktas mot elevens förmåga att stärka självregleringen, det sätt på vilket eleven styr, 

kontrollerar och driver sig själv att uppnå ett mål. Elever som skapar inre feedback, söker 

feedback från andra och värderar sitt arbete, kännetecknar ett effektivt arbetssätt när det gäller 

lärandet (Hattie & Timperley, 2007). Den fjärde nivån av feedback, feedback på personlig 

nivå, feedback about the self as a person, FS, riktar sig mot person och innehåller ingen 

information om hur väl uppgiften är på väg att lösas. En sådan feedback ger inte ökad 

förståelse för uppgiften eller hur den ska lösas, inte mer engagemang i vad som ska läras och 

inget ökat självförtroende för att kunna lösa liknande uppgifter i fortsättningen. 

Lärarens roll i specialundervisning 

Under denna rubrik finns synpunkter rörande elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger 

och specialundervisning som några av de författare som finns med i den tidigare presenterade 

litteraturen har uttryckt. Jag kommer att jämföra det jag tolkar att specialpedagogerna har 

uttryckt om det speciella med specialundervisning med dessa synpunkter. 

 

I Lust att lära (Skolverket, 2003) tar man upp förståelse som en kritisk aspekt för att lyckas i 

matematik, och att det kan bli tydligt runt skolår 4-5 vilka barn som förstår och vilka som inte 

lyckas med det och att det beror på skillnader i abstraktionsförmågan. För att komma vidare i 

matematiklärandet framför man åsikten i rapporten att för de barnen är det viktigt att få hjälp 

”av speciallärare att konkretisera och visualisera begrepp” (Skolverket, 2003, s. 19).   

 

Gärdenfors (2010) anser att det är oerhört viktigt att undervisa för förståelse eftersom en elev 

kan tappa sin inre motivation för studier om han eller hon inte förstår, och det är ett problem 

som redan existerar i dagens skola. Alltför många elever drabbas av det enligt Gärdenfors 

(2010), och då hjälper det inte med yttre motivation som betyg eller andra påtryckningar. 

Därför, för att alla elever ska uppnå skolans mål, framhåller både Deci (1995) och Gärdenfors 

(2010) att det är viktigt att skapa förståelse och motivation i det formella lärandet.  
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Självkänsla och självförtroende är viktigt för att skapa motivation (Deci, 1995; Groth, 2007; 

Jensen & Juul, 2003). Jensen & Juul (2003) påtalar att det är ett viktigt uppdrag för föräldrar, 

lärare och specialpedagoger och speciellt viktigt i specialundervisning. Groth (2007) menar 

att det är viktigt för gruppen elever i behov av särskilt stöd att stärka självbilden som skolelev 

så att motivationen för skolarbete höjs. Eleverna i behov av särskilt stöd har problem med sitt 

lärande och han antar att det beror på en ”låg grad av motivation” (Groth, 2007, s. 61).  

 

Att erkänna att våra barn, studenter, anställda och patienter kan påverka hur vi bemöter dem, 

belyser en viktig utmaning för oss som föräldrar, lärare, chefer och vårdgivare, anser Deci 

(1995). Utmaningen är att vara stödjande för att utveckla autonomi och självständighet, även 

med personer som påverkar oss att kontrollera dem. Det är ju mer passiva, lydiga, eftergivliga 

och trotsiga individer vi har att göra med som är i störst behov av ett optimalt 

mellanmänskligt sammanhang – av engagemang, autonomistöd, och en noggrant balanserad 

gränssättning – men det är dessa individer som vi har svårast att ge det till (Deci, 1995).  

Metod 

Val av metod 

Studien i denna rapport syftar till att undersöka specialpedagogers uppfattningar och 

upplevelser av specialundervisning i matematik. En kvalitativ metod med halvstrukturerade 

djupintervjuer enligt Kvale (1997) har därför valts. Syftet med en kvalitativ intervju är att 

samla in så ”rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt” (Kvale, 1997, s. 37) av 

teman i den intervjuades livsvärld.  En kvantitativ metod som t.ex. enkät med på förhand 

kodade frågor (Kvale, 1997) ger inte möjlighet att tolka enskilda personers beskrivningar av 

fenomen på samma sätt som en intervju och används därför inte här. En kvalitativ ansats på en 

studie kan relateras till bl.a. hermeneutik och fenomenologi och båda de teorierna handlar om 

att tolka och förstå en annan människas upplevelse och mening (Starrin & Svensson, 2007). 

Med en hermeneutisk ansats är forskaren intresserad av ett kontinuerligt samspel och en 

pendling mellan delar och helhet för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt 

och i en fenomenologisk ansats ska upplevelse och mening beskrivas så noggrant, korrekt och 

neutralt som möjligt men det ska beskrivas utifrån den intervjuade personens perspektiv och 

upplevelse (Davidson & Patel, 2008; Kvale, 1997; Starrin & Svensson, 2007).  För att få en 

fylligare beskrivning och större helhetsbild av vad specialundervisning i matematik innebär 

valdes också observation, med den muntliga kommunikationen i fokus, som metod. I ett 

vetenskapligt sammanhang måste observationen vara systematiskt planerad och den 

information som samlas in måste registreras systematiskt (Davidson & Patel, 2008). Därför 

gjordes valet att registrera allt det specialpedagogen säger under en matematiklektion och att 

göra det som en ljudinspelning. En fördel med en inspelad intervju, förutom att allt registreras 

och kan återskapas, är att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjupersonen och det som 

sägs utan att också behöva koncentrera sig på att anteckna (Kvale, 1997). Under den inspelade 

lektionen gjordes dessutom en ostrukturerad observation med löpande och kompletterande 

fältanteckningar av specialpedagogens aktiviteter (Davidson & Patel, 2008). Det som 

specialpedagogen skrev på tavlan, om och hur laborativt material användes, när det var 

genomgång eller när specialpedagogen gick runt i klassen och pratade med eleverna vid 

bänken, antecknades.  

 

I denna studie ska jag med min förförståelse som matematiklärare, utgå från den helhet jag ser 

och uppfattar för att försöka tolka det specialpedagoger beskriver och uppfattar som aspekter i 

sin matematikundervisning. Därför har jag valt att analysera intervjuer och inspelade 

observationer som en helhet med ett hermeneutiskt arbetssätt, men strävat efter ett 
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fenomenologiskt förhållningssätt under intervjuerna för att inte påverka intervjupersonerna 

eller mig själv med min förförståelse.  När det gäller det inspelade ”pratet” under 

matematiklektionerna, kommer den fenomenografiska ansatsen att användas för tolkning och 

analys eftersom den så tydligt har lärande och undervisning i matematik i fokus (Skolverket, 

2009) .  

Urval 

Urvalet av respondenter i denna studie består av fyra specialpedagoger som arbetar med 

specialundervisning och särskilt stöd i matematik i årskurserna 6 – 9 på olika skolor, samt en 

person som deltar som så kallad matematikutvecklare i Skolverkets satsning på utveckling av 

matematikundervisningen. Matematikutvecklaren har en administrativ tjänst på kommunnivå 

och har arbetat som speciallärare med specialundervisning i matematik. Alla fem arbetar i en 

norrländsk medelstor kommun. För att få kontakt med respondenter, specialpedagoger, till 

denna studie, vände jag mig till informationstjänsten på skolkontoret och frågade efter någon 

som hade något med specialpedagoger att göra. Jag kopplades vidare till en utvecklingsledare 

som hade ansvar för det specialpedagogiska nätverket i en kommun. Hon berättade att hon 

hade en sändlista på mailen till alla specialpedagoger i kommunen som hon kunde skicka ut 

en förfrågan med. Jag författade därför ett brev (bilaga 1) som hon fick via mail och som hon 

sedan skickade ut i sin tur. Jag fick inget svar på det brevet inom rimlig tid. Jag vände mig 

därför till rektorer på högstadieskolorna för en muntlig förfrågan via telefon om de hade 

någon specialpedagog som kunde tänka sig att ställa upp för intervjuer. I så fall skulle 

specialpedagogerna höra av sig till mig via mail. Jag fick svar från två specialpedagoger från 

olika skolor på det sättet. Jag fick ytterligare ett positivt svar och löfte om att träffas, men 

efter några dagar kontaktade specialpedagogen mig och avböjde att vara med i studien. Jag 

strävade fortfarande efter att få en tredje respondent. Därför besökte jag skolkontoret för att 

personligen träffa utvecklingsledaren för att diskutera hur jag skulle kunna göra. Hon visade 

mig till det rum där matematikutvecklaren satt och hon hade just då två specialpedagoger på 

besök för konsultation. Utvecklingsledaren presenterade mig och talade om vad jag hade för 

ärende, och givetvis, som de sa, kunde både specialpedagogerna och matematikutvecklaren 

ställa upp för en intervju. Jag hade då fem respondenter men bestämde mig för att alla skulle 

ingå i min undersökning till en början, med tanke på risken för bortfall eftersom jag hade fått 

ja först från en tidigare respondent men som sa nej efter några dagars betänketid.  Jag såg 

också möjligheten till en variationsbredd i datainsamlingen (Starrin & Svensson, 2007) med 

matematikutvecklaren som respondent eftersom hon kunde förväntas ha en annan erfarenhet 

av specialundervisning i matematik med sin erfarenhet som matematikutvecklare på 

kommunnivå. Eftersom den valda metoden för att studera specialundervisning i matematik är 

fallstudien, är respondenterna, de som utgör fallen, utvalda enligt kända attribut med tydlig 

avgränsning (Denscombe, 2011), de ska bedriva specialundervisning i matematik men ur den 

gruppen är urvalet slumpmässigt och som Kvale (1997) säger, att ibland väljs intervjupersoner 

ut efter tillgänglighet.  

Aktörerna 

Här följer en presentation av aktörerna i min undersökning och för att garantera anonymiteten 

är presentation av utbildning och erfarenhet knapphändiga. Yrkeserfarenhet är avrundat till 

närmaste tiotal år och jag redogör inte för personlig utbildningsnivå i personbeskrivningen, 

endast beskrivning av utbildningsnivåer inom gruppen, eftersom lärarnas formella kompetens 

kan vara intressant för utfallet av resultatet. Namnen är fiktiva och påhittade av mig. Jag 

kommer att använda de fiktiva namnen i fortsättningen av arbetet och jag kommer att kalla 

gruppen av de tre specialpedagogerna och specialläraren för enbart specialpedagogerna i 

fortsättningen i arbetet. 
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Specialpedagogerna  

Astrid är utbildad specialpedagog sedan 10 år tillbaka och har arbetat som sådan sedan dess.  

Birgitta är utbildad specialpedagog och har arbetat ungefär 10 år som sådan.  

Christina är utbildad specialpedagog sedan 10 år och har arbetat som sådan sedan dess. 

Desirée, speciallärare, har 20 års erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. 

 

Tre av dem har matematik för lägre årskurser i sin grundutbildning, den fjärde har ingen 

matematik i grundutbildningen. 

 

Matematikutvecklare 

Estelle, med ca 30-årig lärarefarenhet, arbetar med utveckling av matematikundervisning på 

en central kommunal nivå i en norrländsk kommun. Hon är också kommunens representant i 

Skolverkets matematiksatsning på matematikutvecklare. Hon har matematik för de lägre åren 

i sin lärarkompetens. 

Datainsamlingsmetoder 

Specialpedagogerna:  

● Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer av alla fyra innan observation, ca 30 min, 

inspelad med hjälp av digitalt fickminne. 

● Ljudinspelning av specialpedagogernas tal under varsin matematiklektion hos tre av 

dem, ca 50 min. Inspelning med hjälp av digitalt fickminne och slipsmikrofon.   

● Hos en specialpedagog gjordes ostrukturerad observation och löpande fältanteckningar 

under matematiklektionen, ca 50 min. 

● Ostrukturerad observation med löpande fältanteckningar i samband med 

ljudupptagning på tre av specialpedagogernas matematiklektioner. 

● Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer efter observation hos alla fyra, ca 60 minuter, 

inspelade  

 

Matematikutvecklaren:  

● Kvalitativ halvstrukturerad intervju, ca 20 minuter, inspelad. 

Procedur 

Det empiriska materialet, intervjuer och observationer, samlades in under vecka 48 och 49, 

hösten 2008 (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes som kvalitativa forskningsintervjuer i en 

halvstrukturerad form med ett försök till ett fenomenologiskt förhållningssätt (Davidson & 

Patel, 2008) gentemot de intervjuade personerna. Intervjuerna med specialpedagogerna, både 

den innan lektionsobservationen och den efter, utfördes i ett klassrum, det klassrum som även 

den inspelade lektionen genomfördes i, på respektive specialpedagogs skola. Vi satt mitt emot 

varandra vid en skolbänk. Intervjun med matematikutvecklaren utfördes på hennes arbetsrum 

på kommunkontoret, hon satt vid skrivbordet och jag satt på en stol bredvid. En intervjuguide 

med öppna frågor i olika teman användes med förslag på olika intervjufrågor (bilaga 3) och 

sonderande och specificerande frågor ställdes under intervjun (Kvale 1997).  

 

Observationerna i de fyra klassrummen, gjordes med specialpedagogernas ”prat” i fokus. Hos 

tre av specialpedagogerna spelades därför deras tal in på ett digitalt fickminne som de bar på 

sig, antingen i fickan eller i ett bälte runt midjan. En slipsmikrofon, som sattes fast på kragen 

eller på tröjan i närheten av munnen, kopplades till fickminnet via en sladd. Kvalitén på det 

inspelade talet var god, allt som sades i klassrummet har kunnat uppfattas på ljudinspelningen. 

Den fjärde specialpedagogen avböjde inspelning och därför gjordes en ostrukturerad 
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observation med löpande fältanteckningar under hennes lektion. Hos de tre 

specialpedagogerna som bar inspelningsutrustning, gjordes ostrukturerade observationer med 

löpande fältanteckningar under de aktuella lektionerna.  

 

Procedurerna vid de observerade matematiklektionerna var liknande för de tre inspelade 

lektionerna. Jag träffade specialpedagogerna vid deras respektive personalrum och följde 

sedan med dem till deras klassrum. Lektionerna startade med att specialpedagogerna 

presenterade mig och sa att jag skulle vara med för att lära mig hur det var att jobba som 

specialpedagog. Eleverna var förberedda på mitt deltagande eftersom de hade fått med sig ett 

papper hem om medgivande till att jag skulle få vara med på en lektion där de deltog (bilaga 

4). Inspelningsutrustningen sattes fast på specialpedagogens kläder och jag gick längst bak i 

klassrummet och satte mig på en stol, inte i elevernas synfält. Specialpedagogerna 

genomförde sin lektion och jag förde anteckningar tills lektionen var slut och eleverna hade 

gått från klassrummet. Den fjärde specialpedagogen, som hade avböjt inspelning, mötte också 

upp mig vid sitt personalrum och jag följde med till det klassrum där hon skulle vara. 

Eftersom hennes elever inte var skriftligt informerade om att jag skulle delta, presenterade 

hon mig och sa att jag var där på studiebesök för att se hur en specialpedagog arbetar, inte vad 

eleverna gjorde. Därefter satte jag mig vid ett bord en bit bort, så långt så att jag antog att jag 

inte skulle störa undervisningen men så nära så att jag hörde vad samtalet innehöll.  

Databearbetning 

De induktiva, kvalitativa, hermeneutiska, fenomenografiska och ramfaktorteoretiska 

arbetssätten och analysmetoderna, samt fallstudien, har styrt mitt sätt att bearbeta och 

analysera det empiriska material jag har samlat in i denna studie. Det induktiva arbetssättet 

styrde mitt sätt att angripa frågan jag hade, och sökte svar på. Jag började med att observera 

data, i det här fallet specialundervisning, utan att först koppla det till någon teori, för att 

försöka få en förståelse för den aktuella studerade verkligheten, dvs. hur specialundervisning i 

matematik kan gå till i ett klassrum (Sohlberg & Sohlberg, 2006).  

 

Genom den kvalitativa ansatsen och de kvalitativa intervjuerna har jag försökt vara känslig för 

specialpedagogernas situation och försökt fånga upp deras beskrivningar av sina upplevelser 

och sin livsvärld för att få en djupare kunskap om specialundervisning i matematik. Inspelade 

intervjuer och observationer är transkriberade i sin helhet av mig (Davidson & Patel, 2008), 

och strävan har varit att transkribera materialet inom tre dagar efter inspelningen, vilket 

lyckades.  

 

För att tolka innehållet i de texter som är resultatet av de inspelade intervjuerna och de 

inspelade lektionerna har jag använt ett hermeneutiskt arbetssätt. Hela textmaterialet har lästs 

igenom för att få en förståelse för helheten, sedan har olika delar lästs för att få förståelse för 

dem, och denna procedur har skett i ett flertal omgångar, den s.k. hermeneutiska spiralen, 

innan tillräcklig förståelse hade uppnåtts för att kunna få struktur och se en helhet i materialet 

(Starrin & Svensson, 2007; Davidson & Patel, 2008). Under tolkningsprocedurerna har jag 

kategoriserat materialet och har då använt mig av meningskoncentrering och 

meningskategorisering för att kunna organisera texten i den narrativa, slutliga formen (Kvale, 

1997). Denna studie färdigställs vårterminen 2012 och det empiriska materialet samlades in 

och transkriberades under hösten 2008. Det var meningen att studien skulle vara klar i januari 

2009 men var inte det och arbetet med färdigställandet har skett periodvis under tiden sedan 

dess. Detta har givetvis påverkat tolkning och analys av det empiriska materialet och 

inhämtandet av forskningslitteratur, men hur det har påverkat är omöjligt att säga. 
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Det ramfaktorteoretiska perspektivet ligger till grund för Frykholms (1998) och Löwings 

(2004) analysverktyg i deras forskningsarbeten. I analysen av Matematikundervisningens 

organisering i denna studie, har delar av Frykholms förklaringsinriktade utvärderingsmodell 

(Frykholm, 1998; Löwing 2004) använts.   

 

Den fenomenografiska ansatsen har använts för att tolka innehållet i det som sägs under de 

inspelade matematiklektionerna. Efter transkribering och ett antal genomläsningar, har 

kategorisering efter likheter, skillnader och kategorier gjorts, för att till sist kunna konstruera 

ett utfallsrum för det matematiska innehållet och ett för den muntliga feedback som erbjöds 

under lektionerna. Vid analysen sorterades specialpedagogernas matematiska förklaringar och 

uttalade feedback in i de olika kategorierna i utfallsrummen (Davidson & Patel, 2008; 

Runesson, 1999).  

 

När analysen av den stora textmängden i denna studie, 4 x 30 minuter intervju, 3 x 50 minuter 

lektionsinspelning, 1 x 50 minuter fältanteckning från ostrukturerad intervju, 4x 60 minuter 

intervju samt 1 x 20 minuter intervju startade och jag insåg att jag hade ett väldigt stort och 

mångfacetterat resultat att hantera, fick jag stora problem med hur jag skulle få struktur på 

materialet. Bitarna föll på plats när jag läste om metoden ”fallstudie” (Davidson & Patel, 

2008; Denscombe, 2011) och insåg att jag kunde strukturera och analysera mitt resultat enligt 

den modellen. Fallstudien utgår från ett helhetsperspektiv för att upptäcka och få insikter om 

olika delar i fallet, hur de påverkar varandra och det finns möjlighet att upptäcka saker som 

inte hade blivit synliga i en annan typ av undersökning, t.ex. vid en masstudie, målsättningen 

är att ”belysa det generella genom att titta på det enskilda” (Denscombe, 2011, s. 60). 

Metoden inbjuder och uppmuntrar dessutom forskaren att använda flera olika 

forskningsmetoder för att undersöka den komplexa verkligheten, det som kallas triangulering. 

Jag har använt mig av triangulering i datainsamlingen, tekniktriangulering, genom att jag har 

använt mig av intervju, observation i form av ljudinspelning samt ostrukturerad observation 

med fältanteckningar i samband med ljudinspelningarna, och jag har använt mig av 

teoritriangulering eftersom jag har använt mig av olika teorier för att tolka samma data. En 

nackdel med triangulering är att mängden data att bearbeta blir stor. (Starrin & Svenson, 

2007; Davidson & Patel, 2008; Denscombe, 2011). För att generaliserbarheten hos resultaten 

ska vara trovärdiga i en fallstudie är det viktigt att redovisa hur samstämmiga resultaten är, 

och hur fallen är utvalda, om de är lika eller olika varandra (Davidson & Patel, 2008; 

Denscombe, 2011). Under tolkningsproceduren och analysen av materialet upptäcktes att 

uppfattningar och beskrivningar hos de fyra specialpedagogerna skiljde sig åt från 

matematikutvecklaren uppfattningar och beskrivningar, varför jag i fortsättningen kommer att 

redovisa det specialpedagogerna gör och beskriver som gemensam grupp respektive det 

matematikutvecklaren gör och säger. Jag kommer att använda beteckningarna 

specialpedagogerna och matematikutvecklaren. 

 

Referenser är i detta arbete är gjorda enligt rekommendationer i Backman (1998). 

Etiska överväganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som 

vägvisare när det gäller etiska överväganden inför denna studie.  

● Informationskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna informerades om 

undersökningens syfte, både via mail och vid intervjuernas genomförande och att det 

var frivilligt att delta (bilaga 1). 
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● Samtyckeskravet uppfylldes genom att ett muntligt samtycke till att delta gavs av alla 

fem vid respektive första intervjutillfälle när de blev tillfrågade om att jag skulle få 

komma och observera under deras lektioner.  

● Konfidentialitetskravet innebar att konfidentialitet för de intervjuade garanterades. Jag 

informerade om, och garanterade, att inga namn kommer att finnas i rapporten, varken 

på intervjupersoner, skola eller ort och att intervjumaterial, både skriftligt och 

elektroniskt, kommer att förstöras efter studiens slutförande.  

● Under observationstillfällena hos specialpedagogerna önskade jag att de skulle bära 

inspelningsapparatur och slipsmikrofon för att spela in vad de sa under lektionen. Tre 

av specialpedagogerna accepterade det varför information om detta skickades till 

berörda elevers föräldrar. Jag hade författat informationen och läraren såg till att 

papperet skickades hem med eleverna (bilaga 4). En av specialpedagogerna var 

tveksam till lämpligheten att spela in lektionen eftersom hon trodde att det skulle bli 

omständigt att få fram informationen till föräldrarna. Vi bestämde då att jag deltar och 

observerar under lektionen men gör endast anteckningar med penna och papper.  

● Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats endast får användas till 

forskningsändamål. Det uppfylls genom att jag använder de aktuella uppgifterna 

endast i denna rapport.  

Tillförlitlighet 

För att den kvalitativa forskningen, där varje kvalitativ process är unik, ska vara trovärdig 

måste forskaren på något sätt visa att resultaten är ”riktiga, annars finns det ingen anledning 

för någon att sätta tilltro till dem” (Denscombe, 2011, s. 378). Begreppet reliabilitet används 

ofta i det sammanhanget och betyder noggrannhet vid mätning, men man måste inse att 

reliabilitet aldrig är perfekt på samma sätt i en kvalitativ studie som i en kvantitativ studie. 

Resultaten är inte exakta, mätbara och möjliga att upprepa som i en tidigare studie (Johansson 

& Svedner, 2006). Kvalitet i en kvalitativ process kan anses vara hela forskningsprocessen 

och de tolkningar som görs bör underbyggas och presenteras så att läsaren kan granska 

forskningsrapporten och bilda sig egen uppfattning av trovärdigheten i den (Davidson & 

Patel, 2008). Detta kräver en tydlig och detaljerad redogörelse för processen, t.ex. vilka beslut 

som har tagits och vilka problem som har uppstått. När det gäller trovärdigheten för 

fallstudien och de generaliseringar som är möjliga att göra utifrån den, är det viktigt med en 

öppen redovisning av forskningsprocessen, eftersom det kan vara svårt att motivera hur 

representativt fallet är i ett större sammanhang när studien har gjorts på en begränsad grupp 

(Denscombe, 2011).  Det som brukar anges som mått på forskningskvalité är validitet eller 

trovärdighet. Det handlar om hur lämpliga och exakta de data som används i studien är, om 

forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld.  

Det är också tillförlitlighet eller reliabilitet, som handlar om hur neutral forskningen är eller 

om den kan fånga det unika i den situation som råder vid undersökningstillfället, och om 

undersökningen kan upprepas vid fler tillfällen. Generaliserbarhet handlar om möjligheten att 

tillämpa forskningsfynden på andra exempel av företeelsen, och slutligen objektivitet, som 

handlar om att datainsamlings- och analysprocesser är rättvisa och ärliga och en forskare som 

är neutral och opartisk när det gäller påverkan på resultatet (Davidson & Patel, 2008; 

Denscombe, 2011). I denna studie har försök gjorts till en tydlig, öppen och detaljrik 

presentation av forskningsprocessen för att läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning om trovärdigheten. 

Resultat och analys 

Resultat och analys av matematikundervisningens organisation 
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Jag kommer att göra analysen av matematikundervisningens organisation i ett antal olika steg. 

I första steget jämför jag mina tolkningar av Angelöws (1991), Löwings (2004), Neumans 

(1999) och Gärdenfors (2010) beskrivningar av hur undervisningen ska organiseras för att 

uppnå lärande och förståelse med varandra för att hitta likheter mellan dem. Jag anser att 

undervisning kan betraktas som en process där målet är en förändring av elevernas kunskaper 

och där förutsättningar ska skapas för att detta ska kunna ske. Angelöw (1991) beskriver 

förändringsarbete med människor på arbetsplatser, företag och myndigheter och hur sådant 

kan organiseras för att det ska bli konstruktiva processer. För att kunna analysera om de 

beskrivningar av organisering av undervisning som jag har studerat i detta arbete kan leda till 

konstruktiva processer, ett gott förändringsarbete när det gäller matematikkunskaper, 

använder jag även Angelöws (1991) beskrivning i min jämförelse av matematikundervisning, 

trots att det handlar om organisering av förändringsprocesser på arbetsplatser och de andra 

redovisningarna handlar om organisering av matematikundervisning. Jag vill komplettera 

Löwings (2004), Neumans (1999) och Gärdenfors (2010) perspektiv på organisering av 

undervisning med ett perspektiv på organisering som inte handlar om matematikundervisning, 

dvs. använda mig av teoritriangulering (Starrin & Svenson, 2007; Davidson & Patel, 2008; 

Denscombe, 2011). Valet föll på Angelöw (1991) eftersom det språk och de beskrivningar 

han använder stämde väl överens med de beskrivningar jag fann i den litteratur inom det 

matematiska området som jag har studerat i detta arbete. 

 

Nedan följer en sammanställning i punktform av hur jag har tolkat Angelöws (1991), Löwings 

(2004), Neumans (1999) och Gärdenfors (2010) beskrivningar av viktiga aspekter för att 

matematikundervisningens organisering ska leda till en god undervisning, bra läroprocess, 

förståelse och motivation. Sammanställningen är mitt analysverktyg i analysen av 

matematikundervisningens organisation. 

 

Lärares professionella kunnande 

1. att läraren känner till mål och innehåll i matematikämnet 

2. att läraren formulerar syfte och mål med undervisningen 

3. att läraren har ämneskunskaper i matematik 

4. att läraren använder ett språk som eleverna förstår  

5. att läraren använder ett språk som leder till formell kunskap  

 

Arbetsformer 

1. Det ska finnas problem att lösa som utvecklar begrepp 

2. Elever görs delaktiga 

3. Elever får information och kunskap om undervisningsinnehållet 

4. Formulerade mål är förståelsemål 

5. Praktisk problemlösning 

6. Laborativ verksamhet 

7. Undersökande verksamhet 

8. Använd leken 

9. Använd elevernas erfarenhet 

10. Involvera kropp och sinnen 

11. Använd berättandet 

12. Utmanande, obekant, miljö där matematiken utspelar sig 

13. Erbjud problem innan teorin presenteras 

14. Ge uppdrag 

15. Uppmärksamma mönster som varierar 

16. Visualisera mönster 
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17. Låt det ta tid 

18. Rutinträning för att befästa kunskaper 

19. Utvärdera fortlöpande 

 

Arbetssätt 

1. Styrning av förändringsarbetet, toppstyrt, representativt eller delaktigt 

2. Grupperingar 

3. Heterogena grupper 

4. Det finns ett socialt sammanhang 

5. Diskussioner elev/elev 

6. Diskussioner elev/lärare 

7. Stimulera metakognition och reflektioner 

8. Feedback 

9. Låt eleverna visa varandra vad de kan 

10. Konkretiseringar 

 

Artefakter 

1. Läromedel 

2. Undervisningsmaterial 

3. Språket 

4. Metaforer, liknelser och förklaringar 

5. Berättelser 

 

Känslomässiga aspekter 

1. Trygghet 

2. Låt eleverna uppleva att de har kontroll över sitt lärande 

3. Tilltro från omgivningen 

4. Tilltro från eleven själv 

5. Förändringsvilja, vilja och motivation att lära sig 

6. Var försiktig med yttre motivation 

 

 

Utfallsanalys 

Steg 1 i analysen enligt Frykholms modell, är en utfallsanalys där Resultat jämförs med 

Förutsättningar och ger ett Utfall.  Resultat är i detta steg sammanställningen jag har fått 

genom min tolkning av Angelöws (1991), Löwings (2004), Neumans (1999) och Gärdenfors 

(2010) beskrivningar av organisering för matematikundervisning. Förutsättningar är det 

resultat jag har fått i den empiriska studien.  

 

Resultatet från den empiriska studien har kategoriserats under rubriker som överensstämmer 

med punkterna i analysverktyget för matematikundervisningens organisation.  

 

Lärares professionella kunnande 
Läraren känner till mål och innehåll i matematikämnet 

När det gäller vilka mål eleverna ska jobba mot uttrycker alla fyra specialpedagoger en viss 

osäkerhet. En av dem nämner de nationella målen, två nämner de lokala, 

kommungemensamma målen och den fjärde säger: ”alltså jag försöker få grunderna att sitta 

och så sen är det ju då läroboken …”.  Andra exempel som sägs av de fyra är en av dem som 

lutar sig mot ”mina kollegor, som jag tycker är duktiga och kunniga” och ”berömma”, som en 

annan anser viktigast. Alla fyra specialpedagoger nämner att de samarbetar med lärare som 
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undervisar i helklass i matematik, en av dem pratar om samtal och planering medan de andra 

tre pratar om betygsättning och att samråda om betygen. Två av dem uttrycker tydligt en 

osäkerhet när det gäller betygssättningen. Christina säger: ”jag är ju inte alldeles ute och 

cyklar och tycker att: Å, vad Pelle är duktig, eller så där” när hon jämför sin betygssättning 

med mattelärarna på skolan. Astrid menar att det är bra att samråda med den ordinarie 

matteläraren som har en mer realistisk bild av betygsnivåerna, för, som hon säger: ”för här 

blir man ju lite grann, här inne blir det ju lite, ja, det kan ju bli missvisande tror jag”. 

Matematikutvecklaren, Estelle, menar att en effektiv undervisning bygger på att man vet vilka 

kunskaper eleverna har och vilka mål som ska uppnås. Hon nämner kortsiktiga mål som 

undervisningen ska riktas mot, hon nämner kunskapsmål som finns i kursplanen och 

strävansmål som ska bakas in i arbetssättet för att eleverna ska kunna gå vidare i sitt tänkande.  

 

Läraren formulerar syfte och mål med undervisningen 

Astrid beskriver att hon har gjort en slags bild med olika fält där hon och eleven målar med 

grön färg när hon har bedömt att eleven kan avsnittet. Desirée beskriver kommunens tydliga 

G-kriterier i matte som hon har använt ”nästan som en typ, krysslista”. Hon brukar ta fram 

den och visa för eleverna så att de vet vad de ska jobba med. Matematikutvecklaren menar att 

det är viktigt att ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt och reflektera över vad 

som är klokt att jobba med, det finns mål att uppnå och som lärare måste man vara flexibel i 

undervisningen så att ingen lämnas därhän. 

 

Lärarens ämneskunskaper i matematik 

De ämneskunskaper specialpedagogerna och matematikutvecklaren har, går ej att avgöra 

inom ramen för detta arbete men den bör kunna antas vara tillräckligt god för den 

undervisning som de bedriver. Jag uppmärksammar några detaljer i undervisningen som kan 

utläsas ur de inspelade lektionstillfällena och som jag har reagerat på som 

specialpedagogernas ofullständiga förklaringar av matematiska fenomen. Sist kommer ett 

exempel ur intervjun med matematikutvecklaren som jag tolkar som att hon har goda 

kunskaper i det hon undervisar om. 

 

Astrid undervisar om förkortning och förlängning av bråk: 

Elev: Vad då förkorta? 

A: Det är, är samma sak som ni har gjort här. Kolla, få se, jo när du ska lista ut vad som ska 

stå i den rutan.  

Elev: Hmm… 

A: Då tänker man vad har hänt med sexan för att det ska bli en trea, jo dela med två. 

Astrid lämnar ingen närmare förklaring till varför sjättedelarna ska delas med två för att bli 

tredjedelar. 

 

Birgitta undervisar om bråk som del av antal: 

Lektionen avslutas med en gemensam aktivitet då specialpedagogen står vid whiteboard-

tavlan och har plockat bort några delar av de olika magnetiska remsorna. Eleverna får svara 

på varsin fråga om hur många delar Birgitta har plockat bort av de olika helheterna. Eleverna 

svara med ett ord var: en, en, tre, två, tre svarar de i tur och ordning. Birgitta ställer inga krav 

på att de ska säga en tredjedel, en fjärdedel o.s.v. och kopplar inte ihop detta, som kan 

betraktas som del av helhet, med övningsuppgifterna som handlade om del av antal som de 

gjorde under lektionen. 

 

Christina undervisar om längdskala: 

Elev: Skala. 
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C: Skala. Okej…? 

Elev: Area sa jag också. 

C: Du sa area också men vi måste ju först bestämma oss för vilken storlek vi ska rita det här i 

och då säger jag att du ska göra den här dubbelt så stor. 

Elev: Jag börjar med att räkna dom här sidorna först. 

Det visar sig att eleverna försöker lösa uppgiften på olika sätt, antingen genom att dubblera 

längden på sidorna på det rätblock de har fått sig tilldelat eller genom att först räkna ut arean 

på rätblocket för att sedan dubblera det värdet. Christina väljer i det läget att bryta aktiviteten 

utan att diskutera skillnaden mellan de olika sätten att lösa uppgiften. 

 

Desirée undervisar om volym: 

D: Kan du räkna ut volymen på ett rätblock? 

Elev: Nä. 

D: Då gör du så här. Du tar längden gånger bredden gånger höjden. Du skriver så här.  Nu 

kommer nåt viktigt. Vilken enhet är det här? 

Elev: Centimeter. 

D: Och så en liten siffra här.  

Elev: Tre. 

D: Ja! 

Desirée använder inte ordet kubikcentimeter och pratar inte om kopplingen mellan de tre 

dimensioner som krävs för att beräkna volym och trean i enheten kubikdecimeter. 

 

Estelle ger ett exempel på enhetsomvandling där många elever inte förstår vad det är de gör, 

”man flyttar nollor hit och dit men har aldrig egentligen förstått vad det är som händer”. Det 

viktiga är att barnet har förstått mätandets idé, vad är att mäta och den grundtanken måste vara 

absolut bärande hos barnet. När det gäller längdenheter är första steget att avsätta mått med 

jämna intervaller för att förstå att egentligen behöver man bara en enhet för att kunna mäta. 

Sedan närmar man sig metern i undervisningen och när man har jobbat ganska länge med det 

närmar man sig centimetern genom att ett behov uppstår av kortare längdenheter, menar hon. 

 

Läraren använder ett språk som eleverna förstår  

Astrid säger att hon ritar mycket och pratar mycket i matematikundervisningen, hon vill få till 

ett samtal med eleverna. När hon introducerar ett nytt område försöker hon få eleverna att 

säga och använda orden som ingår i området. I en av Astrids grupper som jobbar i matteboken 

med samma saker som i klassen menar hon att hos henne blir det ”ett förtydligande” av 

bokens innehåll och att ”dom får ha mig, specped, som personlig coach, skulle jag vilja kalla 

det”. Hon berättar också att en del elever fortfarande i nian vill säga 3,4 (tre komma fyra), 

istället för tre fjärdedelar och att hon tycker att det är svårt att komma till rätta med det.  

 

Birgitta vill att eleverna ska lära sig orden och grunderna, att de ska säga orden när de jobbar 

praktiskt för att ”befästa” dem. Eleverna får väldigt gärna prata och hjälpa varandra när de är 

hos henne, men det är olika i de olika grupperna hur eleverna gör. Birgitta skulle vilja ha mer 

tid för att kunna prata mer med var och en av eleverna för att hitta olika vägar till förståelse 

för matematiken hos dem. 

 

Christina försöker hela tiden få eleverna att förklara med egna ord hur de har tänkt. Hon 

menar att det är viktigt att jobba med orden så eleverna får förståelse för de olika begreppen i 

matematik och det är viktigt att de har förstått dem så att de minns dem.  
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När Desirée har en eller två elever, så sitter hon gärna vid ett runt bord tillsammans med dem 

och ritar och skriver när hon ska förklara något eller när hon ska gå igenom något nytt. Har 

hon fler elever blir det mer vid tavlan för hennes del. Hon tycker att det är viktigt att anpassa 

omständigheterna efter gruppen. 

 

Estelle, matematikutvecklaren, anser att eleverna hela tiden ska uppmuntras att prata och 

reflektera över sina upptäckter, arbetet bygger på att utveckla begreppen tillsammans med 

andra.  

 

Läraren använder ett språk som leder till formell kunskap  

I följande citat kan man notera att Astrid använder andra ord för täljare och nämnare och att 

hon säger decimaltalen fem tiondelar och femtio hundradelar som ”noll komma fem” och 

”noll komma femtio”. Hon använde den senare formuleringen till alla decimaltal under den 

inspelade lektionen.  

A: Precis så. Det var ju en halv det som stod där så det där det heter att förkorta. Man 

förkortar om man gör det, åtta sextondelar… Det är samma sak som en halv, men man, man 

delar det med nånting som man hittar som, som stämmer med det man får veta här nere, va, 

och så gör man likadant på den andra våningen.  

 

A: Och det är noll komma fem. Det här är en fjärdedel, man kan säga en halv halva. Noll 

komma fem blir det inte, men om ni tänker att den här är noll komma femtio. 

 

Birgitta använder begreppet ”en tvåondel” för bråket ”en halv” i citatet nedan. Under den 

inspelade lektionen använder hon också uttrycket ”en halv” men inte i samband med det 

tillfället när hon pratade om ”tvåondelarna”.  

B: Vet ni vad jag har med mig idag? Magneter, en hel magnet har jag.  Om jag delar den på 

hälften vad får jag för delar då? Om jag delar den på hälften får jag tre delar då? Två, ja. 

Vad kan man kalla dom? Det är lite svårt det här. En tvåondel, eller hur? 

 

Under den gemensamma aktiviteten innan lektionen avslutas får eleverna svara på varsin 

fråga om hur många delar Birgitta har plockat bort av tredjedelarna, fjärdedelarna, 

femtedelarna, sjättedelarna eller åttondelarna gruppen av de olika delarna. Eleverna svara med 

ett ord var: en, en, tre, två, tre svarar de i tur och ordning. Det kommer inget krav från Birgitta 

om att eleverna ska nämna vilken typ av delar som har plockats bort. 

 

Vid tillfället nedan, där citatet från Christinas lektion är taget ifrån, nämns aldrig begreppet 

”area” och att arean är ytan innanför omkretsen i figuren när en elev tillsammans med 

Christina beskriver hur man räknar ut arean av en parallellogram. 

Elev: Man tar det där gröna strecket. 

C: Vi kan kalla det för höjden då. 

Elev: Ja. 

C: Ja.  

Elev: Och sen tar man det där blåa strecket där nere som blir typ. 

C: Och det kan vi då kalla för längden då. 

Elev: Ja. Höjden gånger längden lika med svaret då. 

C: Höjden gånger längden. Alldeles, alldeles utmärkt. Gör det på eran figur och så skriver ni 

precis vad ni gör och räknar ut det.  

 

Vid tillfället nedan talade Christina inte om för eleverna vad som skulle göras dubbelt så stort, 

om det var ytan eller längden på sidorna. 
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C: Du sa area också men vi måste ju först bestämma oss för vilken storlek vi ska rita det här i 

och då säger jag att du ska göra den här dubbelt så stor. 

Elev: Jag börjar med att räkna dom här sidorna först. 

 

Desirée använder inte själv och kräver inte av eleven, i citatet nedan, att använda ett 

matematiskt språk för att beskriva hur man räknar ut volymen av en kub eller hur enheten 

benämns.  

D: Nu ska du räkna ut kubens volym. Hur gör du då?  

Elev: Den gånger den gånger den. 

D: Ja. Och vad blir det? 

Elev: 125. 

D: Jaa! Bra. Vilken enhet? 

Elev: Centimeter. 

D: Vadå? 

Elev: Upphöjt till tre. 

D: Ja! 

 

Estelle beskriver att eleverna ska förstå mätandets idé, att det undersökande, laborativa arbetet 

går från att avsätta mått med ostandardiserade enheter till att använda en gemensam enhet, 

metern, och att när behov finns för en kortare enhet närmar man sig centimetern i 

undervisningen. Man delar metern i mindre delar och eleverna ska förstå att det finns en 

överenskommelse om att dela i hundra delar, för att sedan undersöka längdmåttet centimetern 

på olika sätt, som en hundradel av metern. 

 

Arbetsformer 
Det ska finnas problem att lösa som utvecklar begrepp 

När det handlar om att undervisa om begrepp och begreppsförståelse tar Astrid upp att hon 

ritar mycket för att eleverna ska få bilder för de begrepp man kan få bilder av och hon 

försöker också få eleverna att använda ord som hör till arbetsområdet. Birgitta kopplar ihop 

förståelse av begrepp med hur viktigt det är att arbeta med grunder, att vara konkret och att 

jobba praktiskt, till exempel dela papper och spela spel. Christina vill vara väldigt konkret i 

sin undervisning och i sina genomgångar för att eleverna ska förstå det de gör och utveckla 

begrepp. Under den inspelade lektionen delade hon ut en tändsticksask, ett kassettbandsfodral 

och en spelkortsförpackning till eleverna för att de skulle rita av dem i skala 2:1. Estelle 

framhåller att eleverna tillsammans med läraren ska jobba med laborationer i 

klassrumsundervisningen för att stärka begreppsutvecklingen.  

 

Elever görs delaktiga 

I Astrids grupp ska det vara tillåtet att prata, förklara hur de tänker, fråga och att göra fel. 

Christina försöker få eleverna att förklara så att hon förstår hur de har tänkt, hon vill att de ska 

våga tänka och förklara på olika sätt det de har gjort. Estelle anser att jobba med laborationer 

kan ge möjligheter för eleverna att vara medskapande i dels genom val av olika enheter till 

exempel, dels genom diskussioner och reflektioner med läraren och med andra elever. Under  

den inspelade lektionen hos Christina får en av eleverna gå fram till tavlan och markera 

höjden i en parallellogram. Astrid har gjort en bild med olika fält där hon och eleven målar 

med grön färg när hon har bedömt att eleven har uppnått godkänt och kan avsnittet. Desirée 

har använt ”en typ, krysslista” med kriterier och visat den för eleverna och har jobbat efter 

den med målet att eleverna ska bli godkända. 

 

Praktisk problemlösning 
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Birgitta beskrev hur gruppen hade jobbat med att vika papper och klippa för att få förståelse 

för bråktal. Hon berättar också att eleverna har spelat ett spel som går ut på att täcka 

bråkbilder med bråkdelar som bestäms med hjälp av en tärning. Christinas elever lägger 

pussel i slutet på varje mattelektion. Estelle framhåller hur viktigt det är att mäta, och att mäta 

praktiskt med olika typer av enheter, inte standardiserade enheter. 

 

Laborativ verksamhet 

Estelle framhåller att eleverna ska jobba med laborationer i klassrumsundervisningen för att 

stärka begreppsutvecklingen. Christina beskriver att hon jobbar på olika sätt med laborativt 

material, häller vatten när det gäller rymdgeometri, låtsas köpa golvmatta när det gäller area, 

använder kartbok och insektsbok när det gäller att lära sig skala. Astrid använder laborativt 

material ibland, t.ex. en magnetisk bråktavla eller snören för att mäta omkretsar. Birgitta 

tycker att hon använder ganska mycket laborativt material, hon nämner en magnetisk 

bråktavla, glaspärlor och jobb med papper på olika sätt. Desirée använder laborativt material 

när hon ska jämföra liter och kubikdecimeter.  

 

Undersökande verksamhet 

Estelle framhåller vikten av att eleverna får undersöka mätning och att de förstår mätandets 

idé för att så småningom, genom reflektioner och diskussioner, komma fram till att det vore 

klokt att ha en gemensam enhet. 

 

Använd leken 

Christina beskriver hur hon tänker sig att man kan låtsas att man ska lägga in ett golv och 

låtsas åka till en golvbutik och handla när man arbetar med geometri. Estelle menar att 

undersökande och laborativt arbete kan göras lekfullt och roligt. 

 

Använd elevernas erfarenhet 

Astrid vill få till en verklighetsanknytning när hon börjar arbeta med t.ex. bråk. Hon vill få till 

ett samtal kring ämnesområdet för att hitta en anknytning för eleverna och för att få veta vad 

eleverna kan och var de har stött på det. Christina försöker ta reda på vad eleverna känner 

igen av de ord som används i ämnesområdet för att kunna börja undervisningen där de är. 

 

Involvera kropp och sinnen 

Birgitta och Christina använder godis, Ahlgrens bilar, och Christina även kolasnören, som 

laborativt material. Desirée brukar uppmana elever att visa hur stor en kubikdecimeter är med 

händerna. Estelle beskriver hur arbetet kan gå till för att barnen ska närma sig metern som 

enhet, de kan ”använda sej av den i relation till sin kropp”, de kan ta en meter långt steg, 

prova om de har en kroppsdel som är lika lång som en meter, mäta med armarna och känna 

vad en meter är och att uppskatta avstånd. 

 

Använd berättandet 

Utmanande, obekant, miljö där matematiken utspelar sig 

Estelle nämner möjligheten att använda en historisk miljö och en historisk berättelse som 

utgångspunkt för att titta på matematiken. 

 

Uppmärksamma mönster som varierar 

Under Astrids lektion uppmärksammar hon och eleverna tal i decimalform, procentform och 

bråkform, som alla symboliserar en halv. Estelle beskriver undersökning av längdenheter, 

”Man utgår från en helhet, t.ex. metern, som man undersöker, för att sedan upptäcka olika 

delar av helheten, t.ex. centimetern”.   
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Låt det ta tid 

Astrid anser att i specialundervisning har man möjlighet att låta eleverna ta den tid de behöver 

för att hinna förstå det som ska läras. Birgitta menar att det är viktigt att eleverna får tid att 

tänka, och att hon har möjlighet att ge eleverna mer tid var och en, som hon kan när hon har få 

elever. Estelle påstår att arbetet med att utveckla begrepp kräver mycket tid och mycket 

praktiskt jobb. 

 

Rutinträning för att befästa kunskaper 

Alla fyra specialpedagoger beskriver att de använder både läroböcker och egna konstruerade 

uppgifter, övningsuppgifter och repetitionsuppgifter för att befästa kunskaper, och Christina 

beskriver arbetet som görs med att säga att ”så skulle vi då hålla på med det i några lektioner, 

träna på det”. 

 

Utvärdera fortlöpande 

Hos alla fyra specialpedagoger gör eleverna prov som visar på vilken betygsnivå deras 

kunskaper ligger, antingen samma prov som i klassen eller sådana som specialpedagogerna 

har konstruerat. Birgitta beskriver hur hon dessutom vid ett tillfälle hade gjort uppgifter på ett 

blad för att få ”lite koll, vad gör var och en, vad kan dom, vad ska vi gå vidare med”, och hon 

blev nöjd med resultatet ”det hade landat förvånansvärt bra, jag var imponerad”. Estelle 

menar att i all undervisning gäller det att ta reda på var eleverna befinner sig. Man kan inte 

förutsätta att alla befinner sig på samma nivå, utan man måste ta reda på vad eleverna kan och 

reflektera över vad som är klokt att jobba med så att ingen lämnas därhän. När man till 

exempel gör diagnoser måste man som lärare försöka genomskåda vad som döljer sig i 

resultaten, ”inte bara konstatera att det är si och så många rätt”, säger Estelle. 

 

Arbetssätt  
Styrning av förändringsarbetet 

Specialpedagogernas beskrivning av vilken struktur de har på lektionerna är olika. Astrid vill 

att eleverna ska tycka att det är roligt att komma till henne. Hon försöker se till så det är lite 

roligt varje gång och visa att hon själv också tycker att det är roligt. Under lektionerna ritar 

hon mycket och pratar mycket, hon ”svävar ut” mer, och är ”friare” på matten än på 

engelskan till exempel. Hon anser att hon har stora möjligheter att individanpassa 

undervisningen och gör det också. Hon säger också att det är risk att eleverna ”tappar motor” 

eftersom någon talar om för dem hela tiden vad de ska göra. Birgitta beskriver att hon 

försöker vara ”flexibel”, att det kan vara svårt för vissa elever att fokusera längre än tio 

minuter ibland, och då måste man få göra annat för att ta upp det igen efter en stund, hon 

försöker individualisera och hon försöker att ha korta genomgångar och inte prata för länge 

vid tavlan. Christina framhåller hur viktigt hon tycker det är att eleverna vet hur hon har lagt 

upp sina lektioner, de ser alltid likadana ut med en tydlig start på lektionen och en tydlig 

avslutning med samma avslutningsaktivitet varje gång. Hon anser att det är bra för eleverna 

om läraren är förutsägbar. Desirée anpassar undervisningen efter gruppen, har hon enstaka 

elever sitter hon med dem vid ett bord och ritar och skriver, om hon har fler, t.ex. fem elever 

så är det ”tavlan eller nåt annat som gäller”. Estelle, matematikutvecklaren framhåller att 

eleverna ska jobba med laborationer tillsammans med varandra och med läraren.  

 

Grupperingar/Heterogena grupper 

En avgränsning i denna studie är att undersöka matematikundervisning som sker enskilt eller i 

särskilda undervisningsgrupper. Därför undervisar de fyra specialpedagoger jag har intervjuat, 
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i mindre grupper i matematik. Varför man på skolorna har organiserat specialundervisning i 

små grupper diskuteras av den anledningen inte i detta arbete.  

 

Antalet elever i de fyra specialpedagogernas undervisningsgrupper varierar. Två av dem 

pratar om att de kan ha enskild undervisning med en elev men att det sällan förekommer. Just 

nu är elevantalet i de här specialpedagogernas grupper 2-3, 1-5, 6-7 och 3-12 elever. Astrid 

säger att ”jag tycker nog att det är så pass, vad ska jag säga, svåra fall när dom kommer till 

oss så det är oftast givande att gå i liten grupp, tycker jag”. Hon tycker att man kommer åt 

problemen, varför det är svårt med matematiken, bäst i den lilla gruppen. Birgitta tycker att 

det är viktigt, när man har så få elever, att utnyttja möjligheten att kunna ge eleverna mer tid 

var och en och att kunna individualisera mer än man kan göra i ett vanligt klassrum. Desirée 

är inblandad i matematikundervisningen från att vara i klassrummet tillsammans med 

ordinarie lärare till att ha enskilda elever eller en egen liten grupp. Behoven varierar och hon 

är flexibel och rättar sitt jobb efter det. Christina säger att hon helst vill ha grupper, ”det blir 

en annan dynamik i en grupp” och ”ett annat allvar”, men hon säger också att det inte får bli 

för många elever i gruppen eftersom eleverna ”kommer ju till mej för att dom vill känna att 

dom får hjälp fort och snabbt”, blir det fler blir det ingen skillnad mot att vara med den 

vanliga klassen menar hon. Matematikutvecklaren säger att det är viktigt med samtal och 

diskussioner för att utveckla begreppsförståelsen i matematik, därför är det viktigt att det finns 

andra elever att prata med, det vill säga en grupp. Hur många är mindre viktigt, hon menar att 

när arbetet upplevs som meningsfullt av eleverna fungerar det i klassrumsundervisning. 

 

Det finns ett socialt sammanhang 

Två av specialpedagogerna har elever i sina grupper under alla lektioner i veckan, medan två 

av dem har organiserat det så att eleverna är med sina respektive klasser någon lektion i 

veckan, dels för att de inte ska ”tappa motor”, som det kan bli hos specialpedagogen eftersom 

de får mycket hjälp, dels för att de inte ska tappa den sociala samvaron med klassen. När 

eleverna är i klassen och jobbar har de med sig arbetsuppgifter från specialpedagogerna. Alla 

fyra specialpedagoger är noga med att poängtera att deras grupper ska ”ha öppna dörrar”. För 

att man börjar i en liten grupp i matematik en gång, betyder det inte att man ska vara där hela 

tiden fram till nian, men, säger alla fyra, oftast blir det så, är man i liten grupp fortsätter man 

att vara där. Det är sällsynt att någon går tillbaka till klassrumsundervisningen.  

 

Diskussioner elev/elev, diskussioner elev/lärare  

Stimulera metakognition och reflektioner 

De fyra specialpedagogerna framhåller vikten av att eleverna pratar och förklarar för dem, 

specialpedagogerna, hur de tänker eller har tänkt om det matematiska de gör och genom det 

försöker de stimulera eleverna till att reflektera. Det är viktigt att eleverna får tid att tänka 

menar Birgitta. Hon är också den enda av specialpedagogerna som nämner gruppdiskussioner 

eller att låta eleverna prata med varandra. Hon tycker att eleverna väldigt gärna får prata och 

hjälpa varandra när de är hos henne, men det är lite olika i hennes grupper hur eleverna gör.  

Matematikutvecklaren säger att eleverna hela tiden ska uppmuntras att tillsammans med 

kamrater och lärare prata och reflektera över sina upptäckter.  

 

Feedback 

Astrid anser att eleverna kan uppmuntras att arbeta med uppgifter som de tycker är svåra 

genom att ge dem en ”liten kick” framför allt ”genom att peppa dem på ett glatt sätt och visa 

att man tror på dem så att de börjar tro på sig själva”. Birgitta tycker att hon lägger ner mycket 

energi på att berömma och uppmärksamma det eleverna gör, och på att hitta saker att 

berömma även om hon om hon ibland känner ”nädu, ner på stolen, jobba”. Christina använder 
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medvetet positiva uttryck, många olika och varierade uttryck, för att lyfta eleverna, ”massor, 

massor av positiv förstärkning”, menar hon är viktigt. Desirée jobbar mycket med att ”hålla 

på att berömma och berömma och berömma” eftersom hon menar ”att dom växer ju av det 

och dom kan tro på sig själva”. Den uppmuntran matematikutvecklaren pratar om är att 

eleverna ska hela tiden uppmuntras att prata och reflektera tillsammans med kamrater och 

lärare över sina upptäckter. 

 

Låt eleverna visa varandra vad de kan 

Christina låter eleverna gå fram till tavlan för att helt eller delvis lösa uppgifter. 

 

Konkretiseringar 

När det gäller konkretiseringar i undervisningen beskriver Astrid och Desirée att de ritar 

mycket när de ska förklara matematiska problem för eleverna och att de använder en del 

laborativt material. Astrid ger exemplen magnetiska bråkcirklar och sax och snöre. Desirée 

ger exemplen geometriska figurer i plast och en kub i plast som rymmer en kubikdecimeter. 

Birgitta tycker att hon använder ganska mycket laborativt material, hon tycker att det är 

viktigt att jobba konkret och praktiskt för att befästa grunder och ord i ett ämnesområde för att 

i nästa steg i undervisningen, lösa uppgifter, från konkreta till ganska abstrakta med bara 

siffror. Hennes exempel på laborativt material som hon använder är magnetiska bråkremsor, 

papper och sax, och godis (Ahlgrens bilar). Christina säger att hon försöker vara så konkret 

som det bara går i genomgångarna och hon låter eleverna göra aktiviteter själva, inte att hon 

gör sådana som demonstrationer. Hon försöker hela tiden sätta ord på det de jobbar med för 

att eleverna ska få förståelse för begreppen i matematik. Hon använder vatten och låter 

eleverna hälla för att jämföra liter och kubikdecimeter, hon har en bit golvmatta i form av en 

kvadrat med arean en kvadratmeter, hon använder kartbok och bilder, Ahlgrens bilar och 

kolasnören. Matematikutvecklaren framhåller vikten av att jobba laborativt i klassrummet för 

att stärka begreppsutvecklingen.  

 

Artefakter 
Läromedel och undervisningsmaterial 

Alla fyra specialpedagoger använder en lärobok, i större eller mindre omfattning. En del 

grupper försöker vara i fas med klassen och jobbar bara i lärobok medan till andra grupper 

kompletterar specialpedagogerna med egna konstruerade uppgifter och arbetsblad eller blad 

kopierade ur annat material. De flesta grupper använde den lärobok som klassen använde, i 

några grupper berättade specialpedagogerna att de använde en bok med mer begränsat 

innehåll. Birgitta säger att hon följer läroboken när hon planerar undervisningen. 

Undervisningsmaterialet består vanligtvis av lärobok, av uppgifter som specialpedagogerna 

har gjort på ett blad eller kopierat ur något annat material och till en del av laborativt material. 

 

Språket 

De fyra specialpedagogerna vill att eleverna som är hos dem ska få möjlighet att prata och 

förklara hur de har tänkt. De vill att eleverna ska använda de matematiska orden, och 

begreppen, för att få förståelse och kunna befästa dem. Det är endast matematikutvecklaren 

som framhåller diskussioner mellan elever och mellan elev och lärare som viktiga för 

begreppsutvecklingen.  

 

Berättelser 

Matematikutvecklaren säger att det kan vara en fördel att titta på matematiken ur ett historiskt 

perspektiv, och att det kan göras lekfullt och roligt, som en historisk berättelse till exempel. 
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Känslomässiga aspekter 
Trygghet 

Alla fyra specialpedagoger uttrycker en önskan om att eleverna ska uppleva en trygghet i att 

vara hos dem, att det ska vara tillåtet att fråga och att göra fel och att gruppen ska fungera 

tillsammans. Christina uttrycker att hon jobbar stenhårt på att göra sig ofarlig i den meningen 

att hon inte ska komma och hämta någon elev ur klassrummet. Hon har också samma struktur 

på alla lektioner för att skapa trygghet.  

 

Känsla av kontroll över sitt lärande 

Tre av specialpedagogerna berättar att ibland lotsar de eleverna fram till en lösning på ett 

problem, antingen kan det bero på läsförståelse, då läser man uppgiften för eleven, eller på att 

de inte förstår uppgiften. De säger själva att det inte är bra men att de gör det för att ”då vet 

dom oftare vad dom ska göra” eller att ”men dom behöver det här”.  

 

Birgitta försöker se till så att eleverna känner att de vet vad undervisningen handlar om, att de 

har lärt sig något tidigare och får uppleva att de kan något redan, genom att börja från grunden 

när hon börjar på ett nytt område. Hon beskriver också dilemmat med att eleverna frågar på 

prov om de har löst uppgifterna rätt och hur mycket hjälp hon kan ge. Astrid beskriver också 

att eleverna i hennes grupp vill ha mycket hjälp under lektioner och på prov. De får så mycket 

hjälp som det är tillåtet, men det är svårt att avgöra var gränsen går för vad de ska klara själva.  

Christina betonar att det är viktigt att tänka på ”vilken nivå det är på gruppen”, så att man inte 

gör det mer invecklat än nödvändigt, det kan bli ett hinder om man har svårt för att lära sig det 

och det finns risk för att man rör till det i begreppsvärlden för eleven. Desirée har märkt att 

om det är lagom svåra och lagom mycket uppgifter på ett blad, så tar sig eleverna an det, 

detsamma har hon märkt om de får en bok som är tunnare än den ordinarie boken. Hon tror att 

eleverna tänker att ”den här kan jag ta mig igenom”. Estelle, matematikutvecklaren påstår att i 

all undervisning gäller det att ta reda på var eleverna befinner sig så att man som lärare vet 

vad man ska bygga vidare på och så att ingen av eleverna lämnas därhän. Ibland måste man 

gå tillbaka till begreppsnivå för att eleven ska få möjlighet att förstå det den inte har förstått.  

 

Tilltro från omgivningen 

Alla fyra specialpedagoger framhåller hur viktigt det är att bekräfta det positiva som eleverna 

har gjort, gör, har förstått, vågat förklara eller har gjort rätt. Två av specialpedagogerna säger 

att de lägger ner mycket energi på att ”berömma” och uppmärksamma det eleverna gör bra, en 

tredje pratar om ”massor, massor av positiv förstärkning” och att det är viktigt att använda 

många olika uttryck, och den fjärde säger att det lyfter eleverna om hon kan ”peppa dem på 

ett glatt sätt”. En av dem kopplar ihop självkänsla med att peppa och två av dem kopplar ihop 

uppmuntran och beröm med självförtroendet. Det är viktigt att förvänta sig att det är möjligt 

för eleven att lära sig, menar två av dem, för då börjar de tro på sig själva och det blir möjligt 

för dem att lära sig. Alla fyra pratar också om att det ska vara möjligt för eleverna att ”gå 

tillbaka” till klassrumsundervisningen, en sådan tilltro till elevens utveckling ska finnas. Det 

ska vara tillåtet för eleverna att fråga, tänka och göra fel när de är hos specialpedagogerna, 

menar de, och de ska också våga tänka och förklara på olika sätt. En av specialpedagogerna 

pratar om att eleverna får en självförtroendekick genom att hon börjar från grunden när hon 

börjar med ett nytt område, eleverna får då uppleva att de kan något redan. En av 

specialpedagogerna menade att man bara kunde få G i betyget om man var hos henne och 

jobbade. Ville man satsa mot högre betyg fick man gå tillbaka till klassen och jobba igen.  

Matematikutvecklaren menar att barn måste få göra egna upptäckter och dra slutsatser, och de 

ska hela tiden uppmuntras att prata och reflektera över sina upptäckter tillsammans med 

kamrater och lärare.  
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Tilltro från eleven själv 

Tre av specialpedagogerna uttrycker uppfattningen att självförtroendet har en del i hur 

eleverna ser på sig själva och sin matteförmåga. En av dem säger att för en del elever är det 

inte mattesvårigheterna det beror på att de är i specialpedagogens grupp, utan att ”det är 

självförtroendet som på nå sätt försvunnit”. Vissa elever har fått för sig att de är dåliga i matte 

säger en annan av specialpedagogerna, och hon menar att ”det är klart man blir dålig i matte 

då”. Hon anser att det handlar om självförtroendet och hennes uppgift blir att vända elevernas 

uppfattning och visa att de kan. Den tredje specialpedagogen beskriver elevernas osäkerhet 

med att de vill ha bekräftelse från henne att de har uppfattat frågan rätt innan de börjar lösa 

den och att de frågar om ”nästan varenda siffra dom skrivit. Är det rätt, är det rätt, är det rätt?” 

Hon säger att det känns som ”det bara är självförtroende” och att hon försöker uppmuntra dem 

till att tro att de kan. En av de tre specialpedagogerna uttrycker en fundering över vad som 

stärker självförtroendet när hon säger att ”ibland så vet jag inte vad det är som hjälper, om det 

är undervisningen eller om det är det man säger att titta vad bra det här gick, du hade så här 

mycket, många poäng på provet”. Matematikutvecklaren framhåller att arbetet i klassrummet 

ska upplevas som meningsfullt av eleverna, att de ska få ”grepp om begreppen” och möjlighet 

att förstå det man arbetar med. Då fungerar undervisningen enligt henne. 

 

Förändringsvilja, vilja och motivation att lära sig 

Astrid tycker att det är viktigt att eleverna ska känna att det är roligt att komma till henne på 

mattelektionerna och hon försöker se till så det är lite roligt varje gång och hon försöker visa 

att hon också har roligt. Genom att framhålla att hon tycker att matte är det roligaste ämnet 

anser hon att hon kan påverka eleverna, det brukar ”smitta av sig” säger hon. Hon tror att 

inställningen till ett ämne gör mycket för att man ska börja känna att ”man kan ju det här, och 

nån tycker att jag är lite bra, och då kan det föda en hel del”. Det finns också nackdelar med 

att vara hos en specialpedagog under alla matematiklektioner, säger hon, eleverna kan 

”faktiskt bli rätt sönderspecade, om man kallar det så, de tappar lite motor för här är det ju 

hela tiden att dom har någon som pekar vad dom ska göra och talar om för dom”.  

 

Det är viktigt att eleverna som är i specialpedagogens mattegrupp har en egen vilja att vara 

där, säger Birgitta, och att de flesta som börjar hos henne blir kvar till årskurs nio. Hon 

betonar vikten av att ha förståelse för matematik och matematiska begrepp och kopplar ihop 

det med förmågan att kunna ”använda matten”. Hon säger att hon försöker hitta aktiviteter 

som eleverna tycker är roliga att göra, till exempel att rita och klippa bråkdelar, och hon 

berättar om en kommande aktivitet ”vi ska ha bråk med Ahlgrens bilar, och jag räknar med att 

jag blir populär”. Hon nämner också att betygen påverkar elevernas inställning, att eleverna 

har börjat inse att det snart kommer ett betyg och att de känner krav på sig att de måste 

prestera någonting. Att gå till ”specialfröken” kan upplevas på olika sätt av eleverna menar 

Birgitta. Det kan vara ”kluvet” och ”lite pinsamt”, en del av drar benen efter sig när de ska gå 

till henne, medan andra verkar tycka att det är ganska skönt ”så att man får lugn och ro”. 

 

Christina nämner kolasnören och Ahlgrens bilar som pedagogiska hjälpmedel för att väcka 

förståelse för procent och sannolikhet och ”det är ju klart att har man mycket sånt i 

undervisningen” påverkar det motivationen positivt. Hon säger också att hon tycker att hon 

har blivit ”skittråkig” egentligen, hon har kommit ifrån att det ska vara ”lattjo lajban”, hon 

försöker vara tydlig och förutsägbar istället så att eleverna ska förstå och veta vad som ska 

hända. Hon säger att ”ungar som förstår vad man menar, dom tycker det är roligt”. Efter det 

samtal Christina har med elev och föräldrar i samband med att hon börjar arbeta med eleven 

med matematik, upplever hon en annan motivation hos eleven. Hon förklarar det med att 
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eleven antagligen upplever att den får vara i fokus och berätta om sina matematikupplevelser 

och att föräldrar och lärare har lyssnat och därmed fått större vetskap om vad han eller hon 

tycker och tänker om matematik. 

 

Desirée kopplar ihop viljan att göra något med självförtroendet, ”de ser ganska snabbt att dom 

kan ingenting” och då ger de upp, till exempel om de får ett för svårt prov, ”det händer ju, 

alltför ofta, med våra prov hit och dit”. Hon tror att fler skulle klara proven om de inte såg så 

mastiga ut ”om det inte är sån massa, massa text runt talen och så vidare”. 

 

Var försiktig med yttre motivation 

Om beröm ses som yttre motivation, så är ingen av de fyra specialpedagogerna försiktig med 

det.  

 

Sammanfattning av Utfallsanalys;  
Förutsättningar (det empiriska materialet) jämfört med Resultat (analysverktyget skapat med 

hjälp av Angelöw, Gärdenfors, Löwing och Neumans teorier). 

 

 

Specialpedagogernas styrka är att de: 
använder ett språk som eleverna förstår  

lägger ner tid på rutinträning för att befästa kunskaper  

beaktar elevernas behov av social tillhörighet i klassen  

har diskussioner mellan elev och lärare 

använder läromedel kompletterat av annat material  

lägger vikt vid användning av språket för begreppsutvecklingen  

vill skapa trygghet för eleverna 

visar tilltro till elevernas lärande  

försöker hitta motiverande aktiviteter 

 

Det som specialpedagogerna behöver utveckla är:  

kunskap om vilka mål som gäller 

ämneskunskaper i matematik 

användning av språk som leder till formell kunskap 

förmågan att formulera problem som utvecklar begrepp 

förmågan att undervisa praktiskt, undersökande och laborativt för att utveckla begrepp 

förmågan att uppmärksamma mönster som varierar 

förmågan att formulera målbeskrivningar 

förmågan att utvärdera fortlöpande  

förmågan att konkretisera begrepp i undervisningen 

att ge möjlighet för eleverna att samarbeta, diskutera och visa varandra vad de kan 

att ge eleverna möjlighet till delaktighet i styrning av undervisningen 

användning av mer laborativt material 

användning av berättelser, metaforer, liknelser och förklaringar  

förmågan att utveckla och stärka elevernas självförtroende i matematik  

att reflektera över vilken betydelse beröm har på motivationen  

 

Matematikutvecklarens styrka är att: 

hon känner till mål och innehåll i matematikämnet 

hon formulerar mål och syfte med undervisningen 

hon har ämneskunskaper  
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hon använder ett språk som eleverna förstår 

hon använder ett språk som leder till formell kunskap 

det finns problem att lösa som utvecklar begrepp  

eleverna görs delaktiga 

praktisk, laborativ och undersökande verksamhet finns 

lek och obekant miljö används i undervisningen 

kropp och sinnen involveras 

det får ta tid 

mönster som varieras uppmärksammas 

arbetet utvärderas fortlöpande 

det finns en delaktig styrning 

det finns heterogena grupper 

eleverna finns i ett socialt sammanhang 

det finns diskussioner mellan elev och elev  

det finns diskussioner mellan lärare och elev  

det förekommer laborativt arbete med konkretiseringar av begrepp 

språket används och är betydelsefullt 

liknelser, förklaringar och berättelser finns i undervisningen 

hon låter eleverna uppleva att de har kontroll över sitt lärande 

eleverna har känslan av tilltro från omgivningen  

eleverna har känslan av tilltro från sig själv 

vilja och motivation att lära sig skapas genom arbetssättet  

eleverna uppmuntras att prata och reflektera över sina upptäckter 

 

Det som matematikutvecklaren behöver utveckla är: 

förmågan att formulera målbeskrivningar  

utveckla metoder och material för rutinträning 

förmågan att ge feedback till eleverna  

att eleverna får möjlighet att visa för varandra vad de kan 

beskriva hur läromedel och undervisningsmaterial kan användas och vara utformade för att 

användas i undervisningen 

beskriva hur elevens trygghet påverkas av arbetssättet 

att reflektera över behovet av feedback 

Sammanfattning av analysen av Matematikundervisningens organisering  

Den organisering av undervisning som specialpedagogerna säger i intervjuerna att de bedriver 

är att de använder ett språk som eleverna förstår, de har diskussioner mellan elev och lärare 

och de tycker att språket är viktigt för begreppsutvecklingen. De vill skapa trygghet för 

eleverna, beaktar deras behov av social tillhörighet i klassen, visar tilltro till elevernas lärande 

och försöker hitta motiverande aktiviteter. De använder läromedel kompletterat av annat 

material och lägger ner tid på rutinträning för att befästa kunskaper. De tycker att det är 

viktigt att berömma eleverna. 

 

Matematikutvecklaren känner till mål och innehåll i matematikämnet, formulerar mål och 

syfte med undervisningen, har ämneskunskaper, använder ett språk som eleverna förstår och 

som leder till formell kunskap. Hon säger att hon har praktiska, laborativa och undersökande 

problem att lösa som utvecklar begrepp, eleverna görs delaktiga och uppmuntras att prata och 

reflektera över sina upptäckter. Eleverna finns i ett socialt sammanhang, språket används och 

är betydelsefullt, eleverna har kontroll över sitt lärande och vilja och motivation att lära sig 

skapas genom arbetssättet. 
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Resultat och analys av matematikundervisningens matematiska 
innehåll 

Matematikundervisningens matematiska innehåll 

Runesson (1999) och Booth & Marton (2000) kallar det undervisningsinnehåll som eleverna 

erbjuds att rikta sitt medvetande mot för undervisningsobjekt. De olika sätt att behandla det 

matematiska innehållet som specialpedagogerna i denna studie erbjuder eleverna, deras 

undervisningsobjekt, har jag valt att kalla undervisningserbjudande och betecknar dem med 

U1, U2, U3 eller U4. De fyra olika kategorierna av undervisningserbjudande beror på de olika 

uppfattningar som kan tolkas med avseende på aspekterna: lärandeobjekt (vad som ska läras), 

lärandeakt (hur det ska läras) och lärandeagent (lärare/elev – mer variation ju mer eleven 

erbjuds att delta) (Booth & Marton, 2000; Runesson, 1999). De uppfattningar som ligger till 

grund för sortering i de olika kategorierna är att i: 

U1 innebär det att undervisningens objekt erbjuds i små bitar och med instruktionen så här är 

det, eller så här gör man. Det är alltid läraren som introducerar objektet och i de fall eleverna 

introducerar en variation begränsas den av läraren. 

U2 innebär det att objektet erbjuds i små bitar och lösningssättet kan variera, antingen 

presenterat av läraren eller efterfrågat av lärare: Hur tänker du då? Eller att objektet varieras 

och lösningssättet är konstant, t.ex. att en viss andel kan uttryckas på olika sätt. 

U3 innebär att objektet erbjuds som bestående av olika aspekter medan behandlingen av 

objektet är konstant. Eller tvärtom, elevens felaktiga svar kan användas öppna för variation. 

U4 innebär att objektet presenteras som en helhet med en variation av aspekter och 

lärandeakten varierar, t.ex. räknesagor. 

 

Specialpedagogernas initialer samt en sifferbeteckning för det citat som är aktuellt, utgör 

identiteten, Id, för respektive undervisningserbjudande som presenteras i resultatdelen som 

jag kallar Lektionsobservation, IdA – Astrid, IdB – Birgitta, IdC – Christina, IdD – Desirée 

och IdE – Estelle. 

 

Från lektionerna hos tre av specialpedagogerna finns det inspelat material och från den fjärde 

finns det nedtecknat material. Matematikutvecklaren hade inga lektioner under den aktuella 

tidsperioden för detta arbete men jag har valt två citat ur intervjun med henne som jag 

analyserar under rubriken matematikundervisningens matematiska innehåll. 

 

Jag har valt att presentera tre citat ur varje specialpedagogs lektionsobservation. Det beror på 

att materialet från specialpedagogernas spelades in och transkriberades och därför finns (så 

gott som) allt det de sa under lektionen registrerat. Det finns alltså mycket att välja ur. Det kan 

givetvis ha betydelse för utfallet av resultatet att inte fler citat analyseras, men syftet har varit 

att välja representativa sekvenser ur kommunikationen varför jag tycker att det finns ett värde 

i att visa dessa tre citat från varje specialpedagog.    

  

Resultatet av analysen presenteras i en tabell, för att därefter presenteras i ett utfallsrum, Det 

erbjudna lärandets utfallsrum (konstruerat och namngett av författaren till denna studie med 

inspiration av Runessons, 1999, och Booth & Martons, 2000, utfallsrum), där det lärande som 

erbjuds, U1, U2, U3 och U4, varierar i de två dimensionerna upplevelse och förundran (Booth 

& Marton, 2000; Juul & Jensen, 2003; Neuman, 1989), se figur 6, s. 45. Gärdenfors (2010) 

säger att den djupaste formen av lärande är att lära för att förstå och när man förstår något blir 

kunskapen produktiv, och han skiljer på produktiv och repetitiv kunskap. Booth & Marton 

(2000) skiljer på ytinriktat och djupinriktat lärande där det djupinriktade visar på förståelse 
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och att kunna relatera fenomenet till annat. Min tolkning av det är att undervisningen bör 

sträva efter att uppnå det Gärdenfors (2010) kallar produktiv kunskap eller det Booth & 

Marton (2000) kallar djupinriktat lärande och att det kan uppnås när elevernas upplevelse och 

förundran är hög och förstår lärandets objekt, det som ska läras, i undervisningen (Booth & 

Marton; Runesson 1999). Hur jag tänker mig att lärandet varierar beroende på upplevelse, 

förundran, förståelse och det erbjudna lärandet visar jag med en streckad pil i det 

fyrfältsdiagram som utgör utfallsrummet. 

 

Lektionsobservation, resultat 

Astrid 

Två elever i årskurs 7 är närvarande under Astrids matematiklektion. Båda är flickor. De 

brukar vara tre i gruppen men en flicka är frånvarande idag. Lektionen är 60 minuter lång på 

schemat. Astrid startar lektionen med en repetition vid tavlan om hur man skriver bråktal och 

vad de olika delarna kallas beroende på hur många delar man delar i. Här i citat A1 är min 

tolkning att objektet varierar, att andelen uttrycks på flera olika sätt och placerar citatet i 

kategori U2.  

 

Första citatet. Id: A1. 

A: Yes! Bra! Och när man bakar sockerkaka är det ofta den där formen, eller så skriver man 

så här ofta av nån anledning, det är samma sak men sen så kan man skriva en halv på massor 

med olika sätt. Om vi ska säga en halv med tiondelar hur gör vi då? Hur många tiondelar? 

Elev: Fem. 

A: Precis fem tiondelar då får vi samma sak som en halv. 

Elev: Och två fjärdedelar. 

A: Två fjärdedelar. 

Elev: Och tre sjättedelar. 

A: Jamen visst snyggt. Vad nöjd jag blir. Alla dom där är en halv. 

 

Astrid har också en genomgång av förkortning och förlängning vilket verkar vara nytt för 

eleverna. Hon skriver exempel med tal på tavlan och ställer frågor, eleverna svarar. Eleverna 

svarar oftast med ett ord men får förklara för Astrid när hon frågar ”Hur visste du det då?” I 

citat A2 tolkar jag att det inte finns någon variation och att instruktionen är gör så här, och 

placerar citatet i U1. 

 

Andra citatet. Id: A2. 

A: Precis så. Det var ju en halv det som stod där så det där det heter att förkorta. Man 

förkortar om man gör det, åtta sextondelar… Det är samma sak som en halv, men man, man 

delar det med nånting som man hittar som, som stämmer med det man får veta här nere, va, 

och så gör man likadant på den andra våningen.  

Kommer ni ihåg vad dom heter dom här då? Vad heter den här siffran till exempel, förutom 

ett om den står på det här stället i ett bråk?  

Elev: Täljare. 

A: Täljare och den här då? 

Elev: Nämnare. 

A: Nämnare. Yes! Tack. Nämen ska vi jobba på då ni är ju precis på det där med att förkorta, 

och alltså ifall man inte har riktigt ordning på vad man gör, då tycker jag att man kan skriva 

den här lite grann, delat med åtta så att man vet vad det är man har gjort för nånting.  

Elev: Vad då förkorta? 

A: Det är, är samma sak som ni har gjort här. Kolla, få se, jo när du ska lista ut vad som ska 

stå i den rutan.  
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Elev: Hmm… 

A: Då tänker man vad har hänt med sexan för att det ska bli en trea, jo dela med två. 

 

Lektionen fortsätter med självständigt arbete då eleverna fortsätter att räkna i matteboken där 

de slutade sist. Specialpedagogen pratar med eleverna om uppgifterna och hon pratar ofta med 

båda två samtidigt eftersom de för det mesta jobbar med samma uppgift. Specialpedagogen 

avbryter arbetet i matteboken efter ca 20 minuter för en genomgång av uppgifter på ett blad 

som klassläraren ville att specialpedagogen skulle gå igenom med de här två eleverna. 

Klassläraren skulle gå igenom bladet med resten av klassen under samma lektion. I citat A3 

tolkar jag det som att elevens felaktiga svar öppnar för variation av lärandeakten, 

behandlingen av objektet, och placerar det i kategori U3. 

 

Tredje citat. Id: A3. 

A: Om jag skriver så här då, en fjärdedel och så vill jag ha det i decimalform … 

Elev: Det blir 25 procent.  

A: Procent är avancerat vi ska se om jag gör så där då… 

Elev: Noll komma fyrtio. 

A: Njaa det där blir en halva va. 

Elev: Mm. 

A: Och det här är noll komma fem. En fjärdedel, man kan säga en halv halva. Noll komma 

fem blir det inte, men om ni tänker att den här är noll komma femtio. 

Elev: Noll komma tjufem. 

A: Ja precis!  

Elev: Det är tjufem procent. 

A: Sen blir det tjufem procent ja. Om jag skriver tre fjärdedelar då menar jag alltså så där 

mycket. 

Elev: Det är sjuttifem. Noll komma sjuttifem. 

A: Snyggt. 

 

När eleverna har gjort uppgifterna på bladet återstår ca 10 minuter av lektionen. 

Specialpedagogen avslutar lektionen och uppmanar eleverna att ”kila tillbaka till 

klassrummet”. 

 

Birgitta 

Fem elever i årskurs 7 är närvarande under Birgittas lektion, två flickor och tre pojkar. En 

flicka är frånvarande. Lektionen är 40 minuter lång. Birgitta börjar en genomgång vid tavlan 

med repetition om olika bråkdelars namn. Till sin hjälp har hon magnetiska olikfärgade 

remsor, uppdelade i olika antal delar. Genomgången består av frågor från Birgitta och svar 

från eleverna, eller av Birgitta själv. Eleverna svarar oftast med ett ord. I Birgittas första citat, 

B1, tolkar jag det som att objektet erbjuds i små bitar och specialpedagogen svarar själv på 

sina frågor med att ”så här är det”. Jag placerar in citatet i kategori U1. 

 

Första citatet. Id: B1. 

B: Vet ni vad jag har med mig idag? Magneter, en hel magnet har jag.  Om jag delar den på 

hälften vad får jag för delar då? Om jag delar den på hälften får jag tre delar då? Två, ja. 

Vad kan man kalla dom? Det är lite svårt det här. En tvåondel, eller hur? 

 

Efter genomgången ska det bli självständigt arbete med uppgifter som Birgitta har konstruerat 

och satt ihop på två blad. Hon uppmärksammar eleverna på en uppgift på första sidan om att 
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komma ihåg att dela delarna i lika stora delar. I detta citat, B2, får eleverna instruktionen ”så 

här gör man” och det blir ingen variation i erbjudandet och jag placerar in citatet i U1. 

 

Andra citatet. Id: B2. 

B: Där uppe har vi några andra som ni gjorde i fredags. 

Elev: Mm. 

B: Då delade vi också. Nu ska ni få några papper med lite uppgifter. Den första sidan, då står 

det att ni ska göra en fjärdedel av cirkeln randig.  Halva cirkeln ska vara prickig, då måste ni 

vara noga med att dela upp. Om ni ska göra fjärdedelar, se till att blir fyra lika stora delar. 

Det pratade vi också, om när vi delade dom här papprena, att det ska vara lika stora delar. 

 

Därefter frågar hon om alla har penna och sedan får eleverna börja jobba självständigt. 

Eleverna sitter vid varsin bänk och jobbar med uppgifterna och Birgitta går runt till eleverna 

och pratar med dem en och en, oftast utan att eleverna har kallat på henne. Det är låg ljudnivå 

i rummet under arbetet. Vid några tillfällen sitter någon av eleverna med handen uppe för att 

kalla på Birgitta för att få hjälp att förstå uppgiften som i följande citat. Jag tolkar att i citat B3 

öppnar elevens felsvar för en variation av akten, behandlingen av objektet, och jag placerar 

citatet i U3. 

 

Tredje citatet. Id: B3. 

B: Hur många är en femtedel? 

Elev: Två, nä vänta. 

B: Om, om du försöker dela dom här aporna i fem olika grupper. Hur många är det i varje 

grupp? 

Elev: Tre. 

B: Mm precis. Det är ju…, en femtedel tre stycken. Om du har två femtedelar, hur många 

apor blir det? 

Elev: En. 

B: Mm.  

Elev: Skoja ba.  

B: Det här sa du var en grupp en femtedel… Om du delar in alla dom här aporna i femtedelar  

Elev: Vadå? 

B: Nu har jag ringat in en femtedel. 

Elev: Jaha.  

B: Då är det här två femtedelar.  Hur många är det? 

Elev: Sex. 

B: Just det. En femtedel plus en femtedel. 

Elev: Men…, det här då typ …? Då blir det så. 

B: Ja bra.  

 

Lektionen avslutas med en gemensam aktivitet då specialpedagogen står vid whiteboard-

tavlan och har plockat bort några av de olika delarna av de magnetiska bråkdelarna. Eleverna 

får svara på varsin fråga om hur många delar Birgitta har plockat bort av tredjedelarna, 

fjärdedelarna, femtedelarna, sjättedelarna eller åttondelarna gruppen av de olika delarna. 

Eleverna svara med ett ord var: en, en, tre, två, tre svarar de i tur och ordning. Birgitta 

avslutar aktiviteten och lektionen med att säga: Jajamen. Tack för idag. Bra jobbat. 

 

Christina 

Tre elever i årskurs 7 är närvarande på Christinas lektion, en flicka och två pojkar. En pojke är 

frånvarande. Lektionen är 50 minuter lång. Christina gör en tydlig lektionsstart genom att 



 

44 

säga gomorron till eleverna och säga att det är trevligt att ses igen för att sedan gå igenom 

praktiska detaljer inför kommande vecka Hon delar ut ett häfte med två blad som innehåller 

uppgifter med ”lite repetition och lite nytt” som eleverna ska jobba med under lektionen. 

Repetitionen startar med att räkna ut arean av en parallellogram och hur man tar ut basen och 

höjden i en sådan. Christina ritar upp en parallellogram på whiteboard-tavlan och en av 

eleverna får gå fram till tavlan och markera hur han har mätt höjden. Min tolkning av citatet 

är att det som ska läras, objektet, erbjuds i små bitar och den möjliga variationen begränsas av 

specialpedagogen. Jag placerar därför citatet i U1. 

 

Första citatet. Id: C1. 

Elev: Man tar det där gröna strecket. 

C: Vi kan kalla det för höjden då. 

Elev: Ja. 

C: Ja.  

Elev: Och sen tar man det där blåa strecket där nere som blir typ. 

C: Och det kan vi då kalla för längden då. 

Elev: Ja. Höjden gånger längden lika med svaret då. 

C: Höjden gånger längden. Alldeles, alldeles utmärkt. Gör det på eran figur och så skriver ni 

precis vad ni gör och räknar ut det. Har du gjort det redan? Ni är ju jättesnabba. 

 

Efter en stund tar hon fram en kartbok och uppmanar en elev att söka fram en karta och tala 

om i vilken skala den är ritad i. Christina använder den valda kartan som utgångspunkt i den 

fortsatta genomgången om skala, förminskning och förstoring. Citat C2 tolkar jag som att 

objektet, sträckan, erbjuds som bestående av olika aspekter. Därför placerar jag citatet i 

kategorin U3. 

 

Andra citatet. Id: C2. 

C: Ett till eller ett till tjugofem miljoner står det. Och det förstår du att det är en kartbok och 

där är det förminskat många, många, många gånger, jättemånga gånger. Okej. Och då ska 

jag visa er. Då står det så här i kartboken ett till eller kolon tjufem hur många nollor finns det 

i miljoner? 

Elev: Hur många nollor, sex tror jag sex är det. 

C: Sex stycken är det ja. Och när jag då tittar på den här kartbilden så talar den om för mej 

att om jag mäter med min linjal och får en centimeter på den här kartan så i verkligheten så 

är det egentligen tjugofem miljoner centimeter så det är en ganska stor förminskning av det 

här då. 

 

Lektionen fortsätter med självständigt arbete då eleverna ska göra uppgifter på ett arbetsblad. 

En uppgift består av att rita upp en förstoring i skala 2:1 av ett föremål. Christina delar ut ett 

föremål var till eleverna; en tändsticksask, ett kassettbandsfodral och en spelkortsförpackning. 

Eleverna börjar jobba med uppgiften och Christina går runt och pratar med dem en och en om 

hur de ska göra. I citat C3 tolkar jag det som att elevens svar/felsvar öppnar för att objektet 

erbjuds som bestående av olika aspekter, och jag placerar in det i kategori U3. 

 

Tredje citatet. Id: C3. 

C: Då skulle jag vilja att ni tar en liten grej, och jag har med mej nu om det nu är så att du 

inte har nånting i fickan eller så, och då vill jag att du först ska förstora den här grejen. Vi 

ska alltså göra det här först, den lilla grejen som du nu ska få av mej ska du förstora. Okej så 

vad måste du göra först nu då om du vill förstora det hära. 

Elev: Räkna ut. 
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C: Vad är det du ska räkna för nånting då först då? 

Elev: Mäta ja, antingen är det area, omkrets eller skala. Nåt sånt. 

C: Mm och nu sa du alla bra ord på en gång här. Så vad måste du börja med? Du sa både 

omkrets och mäta och skala. Jajjamensan säger jag. Alltihop ska du använda men vilket ska 

du börja med? 

Elev: Skala. 

C: Skala. Okej…? 

Elev: Area sa jag också. 

C: Du sa area också men vi måste ju först bestämma oss för vilken storlek vi ska rita det här i 

och då säger jag att du ska göra den här dubbelt så stor. 

Elev: Jag börjar med att räkna dom här sidorna först. 

 

Det visar sig att eleverna försöker lösa uppgiften på olika sätt, antingen genom att dubblera 

längden på sidorna på det rätblock de har fått sig tilldelat eller genom att först räkna ut arean 

på rätblocket för att sedan dubblera det värdet. Christina väljer i det läget att bryta aktiviteten 

utan att diskutera skillnaden mellan de olika sätten att lösa uppgiften för att istället gå vidare 

till en ny genomgång av en uppgift som handlar om omkrets på ett hus och som innehåller en 

ekvation. Därefter är det självständigt arbete igen då Christina går runt och pratar med 

eleverna en och en om de uppgifter de ska lösa. 

 

Under de sista femton minuterna av lektionen lägger eleverna pussel. Eleverna arbetar en och 

en med varsitt pussel. Lektionen avslutas genom att eleverna uppmanas att plocka ihop 

pusslen, skriva namn på sina arbetsblad och lämna in dem och Christina påminner dem om 

vilken lärare de ska ha vid nästa mattetillfälle. 

 

Desirée 

Under Desirées lektion finns en flicka ur årskurs 9 närvarande hela tiden. Två pojkar ur 

årskurs 9 deltar under delar av lektionen. Lektionen är 50 minuter lång. När den ena pojken 

kommer sätter sig Desirée med honom för att de tillsammans gå igenom det prov som han inte 

hade nått upp till godkänd nivå på. Nedan följer tre citat ur den kommunikation Desirée och 

pojken hade under genomgången. Min tolkning av citat 1 är att instruktionen till eleven är 

”gör så här”, ingen variation i erbjudandet, och jag placerar D1 i kategori U1. 

 

Första citatet. Id: D1. 

D: Kan du räkna ut volymen på ett rätblock? 

Elev: Nä. 

D: Då gör du så här. Du tar längden gånger bredden gånger höjden. Du skriver så här.  Nu 

kommer nåt viktigt. Vilken enhet är det här? 

Elev: Centimeter. 

D: Och så en liten siffra här.  

Elev: Tre. 

D: Ja! 

 

Här tolkar jag det som att lösningssättet efterfrågas av läraren, variation erbjuds ifråga om 

lärandeakten, och placerar citat D2 i kategori U2. 

 

Andra citatet. Id: D2. 

D: Nu ska du räkna ut kubens volym. Hur gör du då?  

Elev: Den gånger den gånger den. 

D: Ja. Och vad blir det? 
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Elev: 125. 

D: Jaa! Bra. Vilken enhet? 

Elev: Centimeter. 

D: Vadå? 

Elev: Upphöjt till tre. 

D: Ja! 

 

I citat D3 är min tolkning att objektet erbjuds som bestående av olika aspekter eftersom 

eleven ska visa hur det ser ut med händerna, inte bara som ett skrivet tal. Jag placerar därför 

in det i kategori U3.  

 

Tredje citatet. Id: D3. 

D: Nu ska du göra lite omvandling. Visa med händerna hur en kubikdecimeter ser ut. 

 

När det är gjort erbjuder specialpedagogen att pojken får göra provet ”här och nu” men han 

avböjer. Han vill göra det dagen därpå i stället så han går tillbaka till klassrummet.  

 

Estelle 

Estelle, matematikutvecklaren, hade inga lektioner under perioden för denna studies 

genomförande. Jag har istället valt två citat som berör matematikinnehållet under lektionerna 

från intervjun för att analysera och studera dem. 

 

I citat E1 tolkar jag det som att hon beskriver att hon erbjuder eleverna ett objekt som en 

helhet där en variation av aspekter kan upptäckas och att lärandeakten kan variera. Därför 

placerar jag in citatet i U4.  

 

Första citatet. Id. E:1. 

E: Ja vad ska? Vi ta, vi kan ta enhetsomvandling. Det är ju ett ganska typiskt område där 

många elever inte förstår vad dom sysslar med. Man flyttar kommatecken och man flyttar 

nollor hit och dit, men har aldrig egentligen förstått vad är det som händer. Och då skulle ju 

jag föreslå att man var tvungen att plocka bort symbolspråket, fram med laborationer, och 

barn måste få göra sina egna upptäckter och dra slutsatser. Då kan man komma på rätt köl. 

Jag: Hm. När tycker du att man ska göra det då, spelar det nån roll hur gamla eleverna är? 

E:. Nä det har ingen betydelse. Jag har mött elever i årskurs sex som jag har fått plocka 

tillbaka till begreppsnivå, både inom taluppfattning och inom geometri och mätning för att 

dom har inte förstått. Men sen kan man göra en ganska snabb resa tillsammans, när man väl 

har fått grepp om begreppen. 

 

I det andra citatet, E2, beskriver hon också att hon erbjuder eleverna ett objekt som en helhet, 

mätandets idé, med en variation av aspekter och där också lärandeakten varierar. Därför 

placerar jag in citatet i kategori U4. 

 

Andra citatet. Id: E2. 

E: Mm, jag skulle nog först och främst säkerställa att barnet har förstått mätandets idé, vad 

är att mäta. 

Jag: Uhum. 

E: Att avsätta mått med jämna intervaller, det är första steget. Sen skulle dom få prova på att 

mäta praktiskt, men inte med meterstav, utan få välja vad som helst bara att mäta och 

använda olika typer av enheter. 

Jag: Uhum. 
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E: Och reflektera över, ja vore det smart att ha en gemensam enhet, så att vi kan diskutera 

med varann om nånting som vi kanske inte ser, men vi ändå kan tala om hur långt det är. 

Jag: Mm. 

E: Sen skulle dom få närma sej metern, och då använda sej utav den i relation till sin kropp, 

att känna kan man ta en meter långt steg, eller vilken kroppsdel är lika lång som en meter, ut 

med armarna och känna vad är en meter, att uppskatta avstånd. Det där ska ta ganska lång 

tid, men det är ju lekfullt och roligt. 

 

Nedan följer först den tabell där jag har placerat in både specialpedagogernas och 

matematikutvecklarens citat i de olika kategorierna. Därefter kommer det konstruerade 

utfallsrummet som jag har valt att kalla Det erbjudna lärandets utfallsrum där jag försöker 

visa hur det av mig uppfattade matematiska innehållet i denna studie förhåller sig till 

djupinriktat lärande enligt Booth & Marton (2000) eller det Gärdenfors (2010) kallar 

produktiv kunskap. 

 

Tabell 1. Resultatet av analysen Matematikundervisningens matematiska innehåll, med de 

undervisningserbjudanden som specialpedagoger och matematikutvecklare erbjuder eleverna 

 

Specialpedagog U1  
Inget av aspekterna 

varierar 

U2 
Lärandeakten eller 

lärandeagenten 

varierar 

U3 
Lärandeobjektet eller 

lärandeagenten 

varierar 

U4 
Finns möjlighet till 

variation hos alla tre 

aspekter 

Astrid A2 A1 A3  

Birgitta B1, B2  B3  

Christina C1  C2, C3  

Desirée D1 D2 D3  

 

Matematik-

utvecklare 
U1 U2 U3 U4 

Estelle    E1, E2 
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Figur 6. Resultatet av analysen matematikundervisningens matematiska innehåll, presenterat 

i Det erbjudna lärandets utfallsrum. 

 

Sammanfattning av analysen Matematikens matematiska innehåll 

Av de 12 analyserade undervisningsobjekten som eleverna erbjuds av specialpedagogerna, 

finns fem, knappt hälften, i kategorin där objektet erbjuds i små bitar och med instruktionen så 

här är det. Fem andra finns i kategorin där objektet erbjuds i små bitar och kan variera, t.ex. 

att en viss andel uttrycks på olika sätt. Två erbjudanden finns i kategorin där elevens felaktiga 

svar öppnar för variation.  

De två undervisningserbjudanden som jag har uttolkat ur intervjun med matematikutvecklaren 

har jag placerat i kategorin där objektet presenteras som en helhet med en variation av 

aspekter och där lärandeakten varierar.  

 

Det lärande som specialpedagogerna erbjuder eleverna under denna lektion bidrar mer till ett 

ytinriktat lärande än till ett djupinriktat lärande. Det lärande matematikutvecklaren påstår att 

hon erbjuder, är ett djupinriktat lärande. 

 

Resultat och analys av specialpedagogernas muntliga feedback 

Specialpedagogernas muntliga feedback 

Under transkriptionen av det inspelade materialet upptäckte jag att specialpedagogernas 

”prat” under lektionerna innehöll väldigt många positiva uttryck som de berömde eleverna 

med. Jag hade också intryck av en väldigt positiv, tillåtande och stärkande miljö i alla de fyra 

klassrum jag besökte. Är det så man kan se det i skrift, tänkte jag när jag upptäckte detta. När 

man använder sig av dator och ordbehandlingsprogram är många saker möjliga som skulle ha 
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varit omöjligt i annat fall, som till exempel att räkna ord i en intervju. Jag skulle kunna göra 

en kvantitativ del av studien här men jag väljer att använda följande data i en kvalitativ analys 

för att undersöka om det påverkar utfallet i min studie. Många av orden är inte ”positiva” i 

sig, men situationen gör att jag uppfattar dem som positiva förstärkningsord. Jag väljer i alla 

fall att redovisa detta resultat som en aspekt av specialundervisningen eftersom det var så 

markant stor del av innehållet i specialpedagogernas samtal. Jag har inte inspelat material från 

Desirées lektion eftersom hon avböjde det med tanke på att det skulle bli svårt att få ut 

information till föräldrarna om det. Av de dialoger som utspelade sig under hennes lektion har 

jag antecknat några positiva ord. Jag visste ju inte då att detta var en aspekt att 

uppmärksamma.  

 

Instrumentet för analys av specialpedagogernas muntliga feedback är konstruerat med 

utgångspunkt i de teorier som presenteras under rubriken Motivation och feedback och består 

av ett utfallsrum, konstruerat av mig, Den inre motivationens utfallsrum, där kategorierna 

utgörs av fyra nivåer av feedback (Hattie & Timperley, 2007), se figur 7, s. 52. FT handlar om 

feedback mot uppgiften, om den är rätt eller fel, FP, feedback mot processnivån, hur en 

uppgift är löst, FR handlar om feedback som riktar sig mot hur eleven styr och kontrollerar sig 

själv att uppnå ett mål. FS handlar om feedback som riktar sig personen och innehåller ingen 

information om hur väl uppgiften är på väg att lösas. I kategorin för feedback mot personlig 

nivå, FS, ingår beröm, som inte innehåller någon information som förbättrar möjligheten att 

lösa en uppgift, som en delmängd (Deci, 1995; Hattie & Timperley, 2007; Jensen & Juul, 

2003) . Det som varierar mellan kategorierna i utfallsrummet är de två dimensionerna 

självförtroende och självkänsla (Deci, 1995; Groth, 2007; Jensen & Juul, 2003). Med 

utgångspunkt i min tolkning av Gärdenfors (2010) beskrivning av sambandet mellan 

självkänsla och förståelse har jag placerat dem båda i samma dimension. I detta utfallsrum 

försöker jag visa hur den av mig uttolkade feedbacken under matematiklektionerna, förhåller 

sig till inre motivation enligt Deci (1995) och Gärdenfors (2010).  

 

I följande avsnitt presenterar jag först en tabell med de positiva förstärkningsord som jag har 

tolkat ur ljudinspelningarna från specialpedagogernas matematiklektioner. Därefter redovisar 

jag de meningar där jag har tolkat att specialpedagogerna uttalar någon form av feedback för 

att sedan redovisa det utfallsrum där jag har placerat in feedbacken.  

 

Tabell 2. Specialpedagogernas positiva förstärkningsord, registrerade under var sin 

matematiklektion 

 

”Positiva” ord    

Astrid Birgitta Christina Desirée 

5 018 ord totalt 

4 760 ord av Astrid 

258 ord av eleverna, 2 

elever 

1 103 ord totalt 

921 ord av Birgitta 

182 ord av eleverna, 5 

elever 

5 723 ord totalt 

4 728 ord av Christina 

995 ord av eleverna, 3 

elever 

 

Precis 19 st  

Yes 11 st 

Bra 16 st 

Snyggt 9 st 

Rätt 7 st 

Nöjd 1 st 

Flitiga 1 st 

Super 1 st 

Bra 23 st 

Jättebra 1 st 

Jajamen 4 st 

 

 

(Detta var en väldigt 

lugn och tyst lektion. 

Alla elever jobbade på 

Bra 21 st 

Jättebra 10 st 

Jättejättebra 2 st 

Precis 19 st 

Okej 26 st (ibland som 

fråga) 

Säker 6 st 

Jajamen 2 st 

Ja 2 st 

Jaa 1 st 

Bra 2 st 

Det ser jättebra ut 

1 st  

Det där gick ju 

bra 1 st 
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Supernöjd 1 st 

Härligt 1 st 

Heja 1 st 

Perfekt 1 st 

Superduperbra 1 st 

 

(Mycket prat av läraren 

med ofta ”enordssvar” 

av eleverna. Eleverna 

räknade också själva en 

stund, utan att läraren 

pratade med dem.) 

hela tiden med sitt 

medan läraren gick 

runt och ofta 

bekräftade med 

”mmm” och nickar.) 

Strålande 1 st 

Utmärkt 1 st 

Fantastiskt 1 st 

Yes 1 st 

Jätteduktiga 1 st 

 

(Mycket prat av läraren 

under lektionen men 

dialog med eleverna 

ibland som jobbade 

med matte tiden ut.)  

 

 

De flesta positiva förstärkningsord som registrerades, sades som ett ord i slutet på en mening 

eller som svar till en elev som sade något. Nedan följer exempel på meningar som uttalades 

och som innehöll positiva förstärkningsord. Efter varje mening följer en markering, en 

förkortning, för hur jag har tolkat den feedback som uttalas. FT – feedback på uppgiftsnivå, 

FP – feedback på processnivå, FR – feedback på självregleringsnivå, FS – feedback på 

personlig nivå och B – beröm. Denna markering, analys, utgör grund för kategoriseringen av 

den registrerade feedbacken i Den inre motivationen utfallsrum, se figur 7, s. 52. 

 

Astrid 
A1: Jamen visst, snyggt, vad nöjd jag blir. B. 

A2: Helt rätt. Försök igen. Kan du förklara det? FT. 

A3: För att få en trea och då måste man göra samma sak där för att få en trea, så du har rätt. 

FT. 

A4: Jag ser att du har skrivit nåt bra, få se, får jag låna din penna, jag tror det i alla fall, så här. 

FT. 

A5: Ja det här tror jag ni är riktigt bra på. FS. 

A6: Så där långt tror jag ni är rätt säkra. FS. 

A7: Det här går ju jättebra, jag blir då supernöjd. B. 

A8: Då kan ni hälsa eran lärare att ni har jobbat superduper bra. B. 

 

Birgitta 
B1: Fjärdedelar, bra. B. 

B2: Jajamen, sex stycken. B. 

B3: Jajamen, tack för idag, bra jobbat. FS. 

 

Christina 
C1: Det du behöver nu är en penna du behöver en linjal till att börja med, har ni det med 

allihopa, penna har ni, linjal ser jag där, linjal, jamen, det är ju strålande det är jättejättebra. 

FS. 

C2: Jamen det är ju jättejättebra för det är precis så här man gör. FS. 

C3: Har du gjort det redan? Ni är ju jättesnabba. FS. 

C4: Mm och nu sa du alla bra ord på en gång här, så vad måste du börja med. Du sa både 

omkrets och mäta och skala. Jajjamensan säger jag, alltihop ska du använda men vilket ska du 

börja med. FP. 

C5: Mm Helt rätt du måste ju mäta först så du ser hur långa sidorna är. FP. 

C6: Jättebra. Om du kan komma ihåg dom två sakerna så är det jätte jättebra. FS. 

C7: Precis. Jättebra. Jättebra. Mm. Mycket bra det här är du säker på nu, eller hur. FS. 
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Elev: Omkretsen visst räknar man ut den och arean med tre komma fjorton eller 

C8: Mm mm helt rätt. FT. 

C: Ja vad var det du kom på nu 

Elev: Hur man räknar ut omkretsen på en cirkel 

C9: Just det och du kom på att använda tre komma fjorton och det ska ju vara med på båda 

både på area och omkrets. FP. 

Elev: Mhm 

C10: Men du tog det du var säker på då visste du att det är radien som jag ska ta när det gäller 

area alltså måste det vara. FP. 

Elev: Radien gånger radien gånger pi och pi är tre komma fjorton 

C11, C12, C13: Titta va bra. Absolut. Vet du nu tror jag att du börjar vara säker på det här. 

Mm. Så nu tar du och räknar ut c. Och nu vet du ju precis hur du ska göra. Mycket bra. FS. 

FS. FP. 

C14, C15: Bra. Jättebra. Det är jättebrabra att du har gått till verktygslådan. FS. FP. 

C16: Ja kan inte du visa mej det. Antingen att du skriver med ord eller visar med siffror hur 

du räknar ut det. Mycket bra. Och sen så står det omkretsen igen och nu ju du jättesäker på det 

här eftersom vi pratade om det häruppe. FP. 

C17: Bra. Mycket bra. Få se den där har du inte räknat ut så det får du gärna göra. Blev du 

klar med hela papperet. Nä. FS. 

C18: Hör ni jätteduktiga har ni varit på att lyssna idag. Fantastiskt. Hejdå. FS. 

 

 

Tabell 3. Resultat, specialpedagogernas muntliga feedback placerad i de olika kategorierna 

av feedback och beröm 

 

 FT FP FR FS Beröm 

Astrid A2, A3, A4   A5, A6 A1, A7, A8 

+ 62 st 

inspelade 

Birgitta    B3 B1, B2 

+25 st 

inspelade 

Christina C8 C4, C5, C7, 

C9, C10, 

C13, C15, 

C16  

 C1, C2, C3, 

C6, C7, C11, 

C12, C14, 

C17, C18 

C13, C14, 

C18 

+74 st 

inspelade 

Desirée     7 st beröm 

antecknade 
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Figur 7. Resultatet av analysen Specialpedagogernas muntliga feedback, presenterat i Den 

inre motivationens utfallsrum. 

 

Sammanfattning av analysen Specialpedagogernas muntliga feedback 

Av den feedback specialpedagogerna uttalade under lektionerna är det en markant stor andel 

av ord och meningar i kategorin för feedback på personlig nivå eller beröm. En liten andel 

finns i kategorin för feedback på uppgiftsnivå och en ännu mindre andel i kategorin för 

feedback på processnivå. Ingen feedback finns i kategorin för självreglering. 

Den feedback som lärarna erbjuder eleverna vid dessa inspelade lektioner, bidrar till att skapa 

yttre motivation hos eleverna. Deras feedback bidrar inte till att skapa inre motivation hos 

dem. 

Resultat och analys Vad är det speciella med specialpedagogik? 

Jag kommer att göra en utfallsanalys enligt Fryklund (1998) på resultatet på denna 

intervjufråga. En utfallsanalys förutsätter Förutsättningar och Resultat. Förutsättningar är här 

det empiriska materialet från intervjufrågan och Resultat det som uttrycks explicit om 

specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd. Resultat är samtidigt analysverktyget i 

denna analys.  

 

Resultat och analys av intervjufrågan: Vad är det speciella med specialundervisning i 

matematik?  

Det som uttrycks explicit om specialundervisning eller elever i behov av särskilt stöd och 

matematik i den litteratur som har ingått i bakgrundsstudien inför detta arbete, är att förståelse 

är en kritisk aspekt för att lyckas i matematik och att det är viktigt att få hjälp av speciallärare 
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att konkretisera och visualisera begrepp (Skolverket, 2003) så att förståelse och motivation 

skapas i det formella lärandet (Deci, 1995; Gärdenfors, 2010). Självbilden stärks därmed och 

motivationen för skolarbete höjs (Deci, 1995; Groth, 2007; Jensen & Juul, 2003). Yttre 

motivation hjälper inte för att höja motivationen (Gärdenfors, 2010). De elever som har det 

svårast i skolan är de som är i störst behov av ett optimalt mellanmänskligt sammanhang, som 

engagemang, autonomistöd och en noggrant avvägd gränssättning (Deci, 1995).  

 

Det resultat som finns här nedan är min tolkning och sammanfattning av specialpedagogernas 

och matematikutvecklarens svar på denna enda fråga.  

 

De fyra specialpedagogernas uppfattning av det speciella med specialundervisning i 

matematik skiljer sig från Estelles, matematikutvecklarens syn på specialpedagogik. Estelle 

menar att det egentligen inte borde vara någon skillnad på specialundervisning och ordinarie 

klassrumsundervisning men om det ska finnas någon så är det att ”i specialundervisningen 

måste man göra klart för sej på vilken nivå ska jag lägga undervisningen, så att eleven har 

möjlighet att förstå det den inte har förstått”. Hon menar att ibland måste man ”gå tillbaka” till 

begreppsnivå, genom att ta bort symbolspråket och jobba med laborationer, tillsammans, för 

att barnet ska förstå de begrepp den inte har förstått.  

 

Det som är gemensamt för de fyra specialpedagogernas uppfattning av specialundervisning, är 

att det handlar om ett förhållningssätt, att, som Birgitta säger ” man måst, men utgå från 

barnet” eller Christinas synpunkt ”att det är viktigt att kunna se människan bakom ett tokigt 

beteende”. Hon framhåller också hur viktigt det är att ha en positiv förväntan på eleverna som 

innebär att det blir möjligt för eleverna att lära sig. Astrid poängterar att det idealiska vore att 

”alla vuxna tyckte om alla elever för det är ju det dom behöver, alltså, ja” och hon beskriver 

att eleverna ”får ha mig, specped, som personlig coach, skulle jag vilja kalla det”. Desirée ser 

som det viktigaste att ”peppa eleverna”, att berömma så att de vill fortsätta jobba fast det går 

tungt och att prova olika saker. Två av specialpedagogerna anser det som viktigt att kunna 

individualisera undervisningen, att använda den möjligheten när man har få elever och två av 

dem menar att man blir ”väldigt personlig” med eleverna i en liten grupp. Två av dem säger 

att det gäller att vara uppfinningsrik och påhittig, att det är utmärkande för 

specialundervisning och en av dem nämner att hon ”vill vara väldigt, väldigt konkret i sin 

undervisning” och att det är en skillnad mot att undervisa i en ”vanlig” klass. En nämner 

datorerna som en ny väg inom specialundervisningen och en beskriver att ibland får man lov 

att bestämma och säga att ”så här ska du göra, lär dig det, håll dig till det, så blir du riktigt, 

riktigt bra på det”. 

Sammanfattning av analysen Vad är det speciella med 
specialpedagogik? 

Specialpedagogernas styrka är att de:  
uttrycker ett stort mellanmänskligt engagemang, t.ex. att kunna se människan bakom ett 

beteende, att ha en positiv förväntan på eleverna, att utgå från barnet, att vara personlig med 

eleverna, tycker att det är viktigt att tycka om eleverna  

uttrycker en vilja att vara konkret i undervisningen 

 

Det specialpedagogerna behöver utveckla är: 
att begränsa den yttre motivationen, berömmet 

att utveckla förmågan att konkretisera och visualisera begrepp 
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Det som saknas i specialpedagogernas beskrivning är att: 
ingen nämner förståelse och motivation som väsentligt för undervisningen eller som drivkraft 

för eleverna  

 

Matematikutvecklarens styrka är: 

att sträva efter att jobba med laborationer för att barnet ska förstå de begrepp den inte har 

förstått 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I en kvalitativ forskningsprocess, som detta ämnar vara, krävs en tydlig och detaljerad 

beskrivning av processen för att läsaren ska kunna granska den och bilda sig en egen 

uppfattning av trovärdigheten i den. Det är extra viktigt i en fallstudie, eftersom det kan vara 

svårt att motivera hur representativt resultatet är när studien har gjorts på en begränsad grupp 

(Davidson & Patel, 2008; Denscombe, 2011). Min strävan har varit att redovisa processen så 

öppet som möjligt, från min förförståelse av ämnet som jag redovisar i inledningen, till 

datainsamling, val av metod, resultat och analys av resultatet.  

 

En av svårigheterna i denna process, och som samtidigt har varit en tillgång, har varit den 

stora empiriska datamängden som blev resultatet av 530 minuter inspelat och transkriberat 

material. Det har inneburit mycket läsande, kategoriserande, meningskoncentrerande för att 

tolka det, och mycket reflektioner över hur de fenomen jag uppfattade ska uppfattas, och om 

jag har uppfattat det ”rätt”. Det som i det fallet också har varit en svårighet men samtidigt en 

tillgång, är den metodtriangulering jag har gjort, med intervju innan lektion, inspelad lektion 

som jag var närvarande på och gjorde fältanteckningar på och sedan intervju efteråt. Det blev 

mycket material att hantera, men intervjupersonerna fick möjlighet att förklara fenomen som 

de hade pratat om och som jag fick uppleva själv, t.ex. att alla fyra specialpedagoger pratade 

om laborativt material men att olika omständigheter, som de beskrev det, gjorde att det inte 

fanns med laborativt material eller ett laborativt arbetssätt under lektionerna. Sådant har gett 

mig stöd i mina tolkningar. Jag har också haft i tankarna det Säljö (2006) har sagt om 

intervjusituationen, att tänkande och språklig kommunikation är släkt med varandra men inte 

identiska, vad vi säger och gör är alltid beroende av kontext men kan vara något helt annat än 

det vi tänker. Tid, har också varit både en svårighet och en tillgång. Svårt att hinna arbeta med 

materialet och att hålla någon slags ordning på det när det har gått långa perioder när jag inte 

har jobbat med det, men jag inser nu när jag närmar mig slutet, att det har varit bra med lite 

tidsdistans till själva empiriinsamlingen. Jag har fått lita på det transkriberade materialet och 

de anteckningar jag har gjort när jag har analyserat det, distansen i tid har gjort att jag inte kan 

minnas alla detaljer runt intervjuer och lektioner. Mängden empiri, att den är insamlad i olika 

kontexter, intervjuer och lektioner, med ett komplext innehåll har gjort det svårt att hitta en 

enhetlig analysmetod. När jag i mitt sökande efter stöd för hur jag skulle göra, upptäckte 

fallbeskrivningen ”föll polletten ner”, jag kunde ju givetvis använda flera metoder för att 

analysera resultatet. Jag kunde ju använda triangulering även där, teoritriangulering, för att 

analysera och förklara resultatet.  

 

Vid analys av materialet uppstod funderingar över det resultat som visade sig i tre av de fyra 

kategorierna jag hade som utgångspunkt för strukturen. De uppfattningar som 

specialpedagogerna som grupp beskrev, skiljde sig så tydligt från matematikutvecklarens 

uppfattningar och beskrivningar när det gällde undervisningens organisation, matematiska 
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innehåll och specialundervisning, så jag ansåg det nödvändigt att presentera resultaten var för 

sig, inte kollektivt alla fem. Den fjärde kategorin, vilken muntlig feedback som gavs, 

samlades in från de inspelade lektionerna. Matematikutvecklaren hade ingen undervisning 

under tiden för studien, varför ingen lektion spelades in och inget empiriskt material fanns att 

analysera med avseende på feedback.  

 

Bortfall 

Desirée ville inte bli inspelad under sin lektion med motiveringen att det skulle bli svårt att få 

ut information om det till föräldrarna, och att få in underskrifter, men hon såg gärna att jag 

deltog i lektionen och antecknade. Bortfallet bestod av att jag inte fick samma noggranna 

registrering av kommunikationen med eleverna och därmed inte ett relevant resultat när det 

gällde hennes muntliga feedback.  

 

Den etiska aspekten har funnits i åtanke under hela processen. Hur ska jag hantera materialet 

och hur ska jag presentera det? Min erfarenhet av lärare är att alla är djupt engagerade och 

hårt arbetande i sina försök att vägleda eleverna till ny kunskap. I en studie som innebär 

registrering av vad som händer i ett klassrum kan uppfattningen bli att undervisning och lärare 

kritiseras för det som händer där, som Löwing (2004) också skriver i sin avhandling. Så är 

inte fallet, meningen är att studera den oerhört komplexa miljö med olika ramfaktorer som 

skolan är, för att belysa och eventuellt kunna förändra de faktorer som påverkar lärandet, 

eventuellt det Per Thullberg efterlyser i inledningen till denna studie, för att kunna ändra den 

dystra utvecklingen i matematik. Det är bara att ödmjukt tacka de lärare som släpper in andra 

lärare och forskare i sina klassrum och erbjuder sin undervisning till ”beforskning” med risk 

för att bli ifrågasatta. Tack ska ni ha.   

 

Tillförlitlighet 

Validitet handlar om hur lämpliga och exakta de data som används i studien är, om forskaren 

lyckas göra en trovärdig tolkning. Att jag har använt flera olika metoder, triangulering, kan 

anses öka validiteten, trovärdigheten för resultatet i studien. Den kunde ha ökat mer om vi 

hade varit två som hade tolkat och analyserat det empiriska materialet. 

 

Reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning, och reliabilitet är aldrig perfekt i en kvalitativ 

studie. Resultaten är inte exakta, mätbara och möjliga att upprepa, beroende på både det unika 

i situationen med just jag som forskare med min erfarenhet och mina tolkningar, de individer 

som respondenterna är och den sociala miljön där studien görs. Att jag har varit noggrann 

med att redovisa metoder och analyser kan anses öka reliabiliteten för studien.  

 

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att tillämpa forskningsfynden på andra exempel av 

företeelsen. Därför är det viktigt med en öppen redovisning av forskningsprocessen, eftersom 

det kan vara svårt att motivera hur representativt fallet är i ett större sammanhang när studien 

har gjorts på en begränsad grupp. I denna studie visar det sig att resultaten skiljer sig åt när det 

gäller specialpedagoger som en grupp och matematikutvecklaren som en annan grupp. Det 

innebär att resultatet är svårt att generalisera till alla som bedriver specialundervisning i 

matematik, varje grupp/individ bör betraktas som tämligen unik, även om möjligheten finns 

att hitta grupper som visar samma resultat, både som för specialpedagogerna och för 

matematikutvecklaren.  

 

Objektivitet handlar om rättvisa och ärliga datainsamlings- och analysprocesser och att 

forskaren är neutral och opartisk när det gäller påverkan på resultatet (Davidson & Patel, 
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2008; Denscombe, 2011). I ett hermeneutiskt perspektiv har forskaren alltid en förförståelse 

som påverkar tolkningar och uppfattningar av fenomen. Därför kan resultatet inte anses vara 

objektivt. Genom att vara noggrann med redovisning av metoder, analyser och resultat kan 

uppfattningen av att resultatet är objektivt öka. 

 

Jag anser med ovanstående argument som stöd, att denna studies resultat är trovärdigt men 

inte generaliserbart. 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka, beskriva och analysera hur några 

specialpedagoger organiserar sin matematikundervisning, hur de undervisar ämnesinnehållet 

och hur de ger feedback i klassrummet, samt hur de själva beskriver vad det speciella med 

specialpedagogik är. Motiveringen till att jag valde detta syfte var främst att jag hade en 

förhoppning om att få förståelse för vad som kan påverka elevers resultat i positiv riktning när 

de deltar i specialundervisning i matematik, vad som kan förändras i undervisningen, och att 

det även kunde bidra till andras förståelse för hur det som anses vara sådan undervisning kan 

gå till. Syftet var också att hitta ett sätt att analysera undervisning som förhoppningsvis går att 

använda på andra undervisningssituationer. 

 

Jag inleder diskussionsavsnittet med att diskutera studiens frågeställningar i relation till det 

resultat och den analys jag har gjort.  

 

Hur beskriver specialpedagogerna att de organiserar sin matematikundervisning? 

En sammanfattning av det resultatet är att den organisering av undervisning som 

specialpedagogerna säger i intervjuerna att de bedriver är att de använder ett språk som 

eleverna förstår, de har diskussioner mellan elev och lärare och de tycker att språket är viktigt 

för begreppsutvecklingen. De vill skapa trygghet för eleverna, beaktar deras behov av social 

tillhörighet i klassen, visar tilltro till elevernas lärande och försöker hitta motiverande 

aktiviteter. De använder läromedel kompletterat av annat material och lägger ner tid på 

rutinträning för att befästa kunskaper. De tycker att det är viktigt att berömma eleverna.  

 

De kännetecken på matematikundervisning som kan bidra till en positiv utveckling av 

elevernas matematikkunskaper finns, men är få i det analyserade resultatet av 

specialpedagogernas beskrivningar, jämfört med det antal aspekter som jag har satt upp i 

analysverktyget. Det jag anser mest anmärkningsvärt, är att specialpedagogerna uttrycker 

osäkerhet när det gäller användning av de ramar för undervisning som vad t.ex. styrdokument 

och målbeskrivningar är.  

 

En sammanfattning av resultatet från matematikutvecklarens intervju är att 

matematikutvecklaren känner till mål och innehåll i matematikämnet, formulerar mål och 

syfte med undervisningen, har ämneskunskaper, använder ett språk som eleverna förstår och 

som leder till formell kunskap. Hon säger att hon har praktiska, laborativa och undersökande 

problem att lösa som utvecklar begrepp, eleverna görs delaktiga och uppmuntras att prata och 

reflektera över sina upptäckter. Eleverna finns i ett socialt sammanhang, språket används och 

är betydelsefullt, eleverna har kontroll över sitt lärande och vilja och motivation att lära sig 

skapas genom arbetssättet. 

 

Matematikutvecklarens beskrivning av sin organisering av matematikundervisningen, skiljer 

sig på ett flertal punkter från specialpedagogernas beskrivning. Hon är t.ex. den enda av de 

fem intervjuade som nämner kunskapsmål och kursplaner utan att ha blivit tillfrågad om dem 
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och hon är den enda som framhåller begreppsbildning som viktig och att laborationer är 

viktiga för att stärka begreppsbildningen. 

 

Vilket matematiskt innehåll erbjuds eleverna av specialpedagogerna? 

Den analys jag har gjort av det inspelade materialet från lektionerna har gett att det lärande 

som specialpedagogerna erbjuder eleverna under denna lektion bidrar mer till ett ytinriktat 

lärande än till ett djupinriktat lärande, och att det lärande matematikutvecklaren påstår att hon 

erbjuder, är ett djupinriktat lärande. Om man använder fenomenografins sätt att beskriva de 

olika två olika fenomenen, skulle man säga att specialpedagogernas undervisning beskrivas i 

första ordningens perspektiv, jag – forskaren har försökt uppfatta vad något är, medan 

matematikutvecklarens undervisning beskrivs i andra ordningens perspektiv, jag har försökt 

uppfatta vad matematikutvecklaren beskriver att hennes undervisning är.  

 

I de inspelade och analyserade citaten finns få, eller inga kännetecken på att 

specialpedagogerna erbjuder variation i undervisningen, en sådan variation som skulle kunna 

bidra till att utveckla lärandet i matematiken. Jag uppfattar inte heller att de erbjuder eleverna 

några mönster som de kan upptäcka och se för att skapa förståelse. Jag upplever mer att de 

säger ”så här är det” eller ”så här gör man”. Specialpedagogerna pratade om att de hade en 

vilja att undervisa konkret och använda laborativt material i undervisningen, och en av dem 

hade med sig föremål som eleverna fick mäta, men det förvånade mig att det inte verkade 

förekomma mer av det i undervisningen.  

 

Matematikutvecklarens undervisning har jag inte observerat, den har hon beskrivit för mig, 

och att hon i de två undervisningssekvenserna  beskriver hur hon skulle undervisa för att 

eleverna ska få möjlighet att förstå enhetsomvandling och mätandets idé, hur hon presenterar 

de båda fenomenen som helheter med aspekter som kan varieras, gör att min analys visar att 

hennes undervisning leder mot djupinriktad förståelse och produktiv kunskap. 

 

Vilken muntlig feedback får eleverna i specialpedagogernas klassrum? 

Analysen visar att den feedback som lärarna erbjuder eleverna vid de inspelade lektionerna, 

bidrar till att skapa yttre motivation hos eleverna. Deras feedback bidrar inte till inre 

motivation. Specialpedagogernas muntliga fedback beskrivs också i första ordningens 

perspektiv eftersom det är jag som uppfattar och tolkar det de säger, det är inte vad de 

beskriver att de säger. 

 

Specialpedagogerna talade om under intervjuerna att de tyckte att positiv förstärkning eller 

beröm var viktigt för att motivera att eleverna skulle trivas och jobba på under lektionerna, 

men jag blev förvånad när jag upptäckte under transkriberingen av materialet hur mycket 

beröm som specialpedagogerna delade ut, så mycket så jag ansåg mig tvungen att ta hänsyn 

till det i analysen. Den teori om motivation och feedback som jag har använt för att analysera 

den menar att feedback i form av beröm enbart bidrar till yttre motivation, inte alls till inre 

motivation, och att det är tveksamt om beröm ska anses som feedback överhuvudtaget. Vid 

jämförelse med de inlärningsteoretiska perspektiven kan denna form av beröm liknas vid det 

som beskrivs i den behavioristiska teorin (Säljö, 2006) som positiv förstärkning i många små 

steg.   

 

Matematikutvecklaren hade ingen lektion under denna tidsperiod varför jag inte har någon 

inspelad kommunikation med elev att analysera med avseende på feedback. 

 

Vad är det specialpedagogiska inslaget i specialundervisning i matematik? 
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Specialpedagogernas svar på ovanstående fråga visar i analysen att de uttrycker att det är 

viktigt att ha ett stort mellanmänskligt engagemang, t.ex. att kunna se människan bakom ett 

beteende, att ha en positiv förväntan på eleverna, att utgå från barnet, att vara personlig med 

eleverna, att det är viktigt att tycka om eleverna och de uttrycker en vilja att vara konkret i 

undervisningen.  

 

Specialpedagogernas svar på denna fråga kan jämföras med det specialpedagogiska 

perspektivet som kallas det relationella perspektivet (Sjöberg, 2006) där man ser elevens 

förutsättningar relationellt. Man menar att elevens förutsättningar att nå uppställda mål 

påverkas av förändringar i elevens kontext eller i samspel med olika aktörer. Det 

inlärningsteoretiska perspektiv som känns igen i dessa beskrivningar är det sociokulturella, 

som betonar språk och kommunikation som viktiga för lärande och utveckling, och att 

kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext (Dysthe, 2003; Säljö, 2006). Att delta i en 

grupp där man blir uppskattad anses också ge motivation för lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv (Dysthe, 2003). Den vilja som specialpedagogerna uttrycker att vara konkreta i 

undervisningen kan ses som att det finns ett behov av artefakter för att med yttre aktivitet få 

inre tankearbete (Strandberg, 2006). 

 

Matematikutvecklaren jobbar med laborationer, tillsammans, för att barnet ska förstå de 

begrepp den inte har förstått. 

 

Matematikutvecklaren anser att det inte bör vara någon skillnad på specialundervisning och 

klassrumsundervisning, man jobbar med laborationer för att barnet ska förstå. Genom att 

jämföra resultatet med inlärningsteoretiska perspektiv visar det en likhet med det 

sociokulturella perspektivet på lärande, eftersom det innebär i första hand att man ser på 

kunskap som att den konstrueras i en kontext, genom samarbete och vad människor gör 

tillsammans, aktivitet, ses som helt avgörande för lärandet (Dysthe, 2003; Strandberg, 2006). 

Jag tolkar också in i resultatet att det finns en antydan av konstruktivism i synen på lärandet, 

att människan inte passivt tar emot och registrerar information, utan är aktiv och skapar 

meningsfulla helheter av det som varseblivs, konstruerar kunskap (Dysthe, 2003; Säljö, 2006). 

Det specialpedagogiska perspektiv jag tolkar in i matematikutvecklarens svar är det kritiska 

perspektivet där man ifrågasätter grunderna för specialpedagogik och anser att det är skolans 

ansvar att vara en god miljö i demokratisk anda för barnen. 

Avslutande diskussion 

Med en sådan liten fallstudie som detta är, fem respondenter, är det svårt att säga något om 

resultatet, både hur generellt det gäller och vad det resultat jag har kommit fram till säger. Att 

det var skillnad mellan gruppen specialpedagoger och matematikutvecklaren bör ju ändå 

innebära att det finns andra som undervisar på likande sätt som båda de ”grupperna”. 

Matematikutvecklarens organisering och innehåll i matematikundervisningen stämmer ganska 

väl med de beskrivningar av en framgångsrik undervisning som ges av författarna i 

litteraturstudien i detta arbete. På något sätt borde lärare, specialpedagoger och speciallärare 

med sådan kompetens, sökas reda på så att de får sprida sina erfarenheter vidare för att stärka 

fler specialpedagogers matematiska kompetens.  

 

För att förändra undervisningen så att fler elever når målen, det Per Thullberg efterlyste i 

citatet i inledningen till detta arbete, borde andra specialpedagoger erbjudas 

kompetensutveckling i matematikundervisning för att stärka det professionella kunnandet och 

förmågan att formulera problem som utvecklar begrepp och ger ett djupinriktat lärande. 

Specialpedagoger, och antagligen andra lärare, bör också få utbildning och träning i att ge 



 

59 

feedback. Att veta vad som ska sägas för att feedbacken ska riktas mot självregleringsnivå är 

inte självklart, det bör tränas upp, så att möjligheten för att skapa en stark självkänsla och en 

inre motivation hos eleverna ökar. 

 

Det lärande jag har gjort genom att arbeta med denna studie är, förutom resultatet på studien 

och att jag har fått en modell för att analysera undervisning med, att jag har blivit mer 

medveten om hur lärande går till. Min bild av processen som leder till ett djupinriktat lärande 

och produktiv kunskap ser ut som följer: 

 

Begrepp som ska läras 

↓  

Läraren skapar problem att lösa 

↓  

Mönster som bygger upp begreppet ska bli synliga 

↓  

Mönster uppfattas som en helhet, med aha-upplevelse eller med långsamt lärande 

↓  

Självreglerande feedback  

↓  

Självkänslan ökar. Jag fattar! 

↓  

Inre drivkraft, motivation, att lära sig mer ökar 

↓  

Produktiv kunskap finns, som kan användas till att även lösa andra problem 

 

Förslag till ny forskning 
Undervisning är ett komplext fenomen att studera. Det finns så många faktorer som spelar in 

så det är svårt att veta och ta reda på vilka faktorer som spelar in eller spelar roll för en 

enskild elevs lärande. Det vore intressant att veta vilka kunskaper en elev har på 

gymnasienivå som har fått undervisning enligt matematikutvecklarens modell och om det 

syns någon skillnad jämfört med en elev som har fått annan matematikundervisning. Jag anser 

att det vore intressant med en retrospektiv studie av en eller ett litet antal elever som har fått 

matematikundervisning med matematikutvecklarens modell på individnivå. 

 

En annan intressant forskning i en något större skala, på gruppnivå, skulle kunna vara ett 

undervisningsförsök (t ex hel grundskola, helt rektorsområde under flera år) där all 

matematikundervisning för en/flera grupper sker ur ett fenomenografiskt perspektiv med 

regelbunden utvärdering.  

 

Ytterligare ett intressant forskningsprojekt skulle vara att ta reda på vad en manual till lärare 

med en analytisk ansats till undervisning skulle kunna innehålla, alltså ett alternativ till en 

lärobok för eleverna, för att den skulle kunna bidra till förändring av utvecklingen av 

matematikkunskapen hos svenska elever. 
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Bilagor 
 

Brev till informanterna        Bilaga 1 

 

Burträsk 081113  

         

Hej. 

 

Jag heter Inger Bäckström och bor och arbetar i Burträsk i vanliga fall men läser till 

specialpedagog just nu. Jag går sista terminen på specialpedagogprogrammet och ska börja 

med examensarbetet. Eftersom jag är ma/no-lärare 4-9 är jag intresserad av matematik och 

tänker mig att den skola jag ska jobba på förutsätter att jag kan undervisa i matematik för 

elever i svårigheter. Därför har jag tänkt lära mig mer om hur specialundervisning i matematik 

går till och skulle därför vilja intervjua några speciallärare/specialpedagoger som undervisar i 

matematik.  

 

Ungefär så här kommer innehållet i mitt syfte att vara:  

Anledningen till att jag gör denna studie är att jag vill förbereda mig inför mitt uppdrag som 

specialpedagog och den del av uppdraget som kommer att innebära att ge stöd och hjälp till 

elever och lärare i matematikundervisning. Jag skulle därför vilja veta hur specialpedagoger 

och/eller speciallärare tänker om specialundervisning i matematik och hur de gör när de 

undervisar. Jag undrar också om specialundervisning i matematik skiljer sig från 

specialundervisning i andra ämnen. 

 

Mitt önskemål är att få kontakt med tre specialpedagoger eller speciallärare som jag både kan 

intervjua och göra observation hos. Vilken ålder de undervisar i har ingen betydelse för min 

studie. Jag tänker mig att jag ska  

1. göra en kort intervju på ca 30 minuter så att vi får träffas och bekanta oss med 

varandra. Jag vill helst spela in intervjun. 

2. observera en matematiklektion som specialpedagogen/specialläraren håller i. Jag 

skulle vilja spela in lektionen och det är vad och hur läraren gör jag är intresserad av.  

3. göra en intervju, inspelad, på ca en timme då vi pratar om lektionen och 

matematikundervisning. 

 

Mitt önskemål är att hinna göra detta innan den 3 december och helst så snart som möjligt.  

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn på personer, lokaler eller orter 

kommer att nämnas i rapporten och materialet kommer att användas enbart i forskningssyfte. 

Alla inspelningar kommer att raderas några veckor efter att rapporten är granskad och 

godkänd. Eftersom elever kommer att finnas med under observationerna kommer tillstånd 

från deras vårdnadshavare att behövas. Jag tänker att vi pratar om hur det ska gå till när vi har 

kommit lite längre i planeringen. 

 

inger.backstrom@skola.skelleftea.se 

 

Med vänlig hälsning 

Inger Bäckström 

Tel hem     

 

Tel mobil 
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Genomförda observationer och intervjuer      Bilaga 2 

 

 

V 48   24 

nov 

Må   Skola  

25 nov Ti 14.30-15.10 Intervju 1  A 

26 nov 0n     

27 nov To 12.00-12.40 

12.45-13.45 

Intervju 1 

Intervju 1 

 B 

C 

28 nov Fr     

      

V 49 1 dec Må 8.40-9.20 

9.30-10.30 

13.00-13.40 

Observation 

Intervju 2 

Intervju 1 

 B 

B 

D 

2 dec Ti 9.40-10.30 

13.05 – 13.45  

14.30-15.30 

Observation 

Observation 

Intervju 2 

 D 

A 

A 

3 dec On 11.10-12.10 Intervju 2  D 

4 dec To 12.30-13.20 

14.10-15.00 

Observation 

Intervju 2 

 C 

C 

5 dec Fr 10.00-10.30 Intervju 1  E 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor          Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

beskriv  

din väg till ditt nuvarande yrke 

nuvarande arbetsuppgifter 

egna erfarenheter av skillnad/likheter med att arbeta som lärare/specialpedagog 

hur du ser på din yrkesroll, som specialpedagog eller som speciallärare 

hur din utbildning stämmer mot dina arbetsuppgifter 

vad du lägger in i begreppet specialundervisning 

din egen specialundervisning i matematik 

vad som styr dina tankegångar när det gäller matematikundervisning metoder/teorier 

hur du uppfattar att annan matematikundervisning, sådan som inte räknas som 

specialundervisning, går till 

skillnad/likheter mellan din specialundervisning i matematik och andra ämnen som du har 

specialundervisning i 

vad du skulle ändra på om du skulle förändra något med avseende på specialundervisning 

Mål med undervisningen 

Pedagogiska överväganden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brev till elevernas vårdnadshavare       Bilaga 4 

 

Hej. 

Jag heter Inger Bäckström och är mattelärare men läser just nu vid Umeå universitet och är 

snart färdig specialpedagog. Mitt examensarbete kommer att handla om specialundervisning i 

matematik. För att lära mig mer om hur sådan kan gå till och för att kunna jämföra den med 

den ”vanliga” undervisningen ska jag vara med på mattelektioner hos några olika 

specialpedagoger och speciallärare. Därför kommer jag att vara med på en av ditt barns 

mattelektioner under någon av de närmaste veckorna. 

 

Det jag ska studera under lektionen är lärarens arbete, hur läraren undervisar. Det handlar 

alltså inte om vad eleverna gör och säger.  Läraren kommer att bära på sig en bandspelare 

med en liten mikrofon, det man brukar kalla för ”mygga” eller ”slipsmikrofon”, för att spela 

in det hon säger och jag kommer att sitta med i klassrummet och anteckna sådant som hon 

gör.  

 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i en rapport (uppsats) och i den kommer 

inga namn på personer, skolor eller orter att nämnas, sådant är konfidentiellt, och 

inspelningarna kommer att raderas när rapporten är godkänd. 

 

Eftersom det kommer att finnas inspelningsapparatur med i klassrummet är jag skyldig att 

informera er föräldrar om det men det är alltså lärarens undervisning som blir observerat och 

registrerat, inte vad eleverna gör eller säger. Om ni som föräldrar har invändningar mot 

observationen och inspelningen kan ni höra av er, antingen till mig eller till X X som är ditt 

barns mattelärare. 

 

Med vänlig hälsning 

Inger Bäckström telnr 

 

 

 

 
 
 
 
 


